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Städdag!
Vi har en gemensam städdag lördag den
22 oktober 2022 klockan 10.00. Vi börjar
med att städa de gemensamma ytorna .

Ta ditt amsvar! Kom ut och
delta så vi tillsammans kan göra
vårt område städat och trevligt!
Garagen
OBS! Garagen ska sopas. Därför måste bilarna och allt övrigt som står på golvet i garagen köras ut före kl 08.00 den 22 oktober.
Parkera bilarna på parkeringsplatser inom Århus samt på Århusgatan. Det är ok att parkera på
Århusgatan under tiden som städningen pågår.
Även gröna ytan mellan Århusgatan 117 och 119
kan användas men då på eget ansvar eftersom
det är kommunens mark.

Container
Två containers kommer att stå uppställda på Århusgatan. OBS! Endast trädgårdsavfall, löv och
mindre ris får slängas i dessa containers. Använd
de gröna tömningsbara säckarna som delas ut vid
gula garaget. OBS inga plastsäckar i dessa containers.

Grovt ris, grenar, trädstammar
Lägg dessa i en hög på gräsmattan bakom gröna
garaget mot Jyllandsgatan.
OBS! Inga plastsäckar med trädgårdsavfall el
dylikt får läggas här. Lägg inte under trädet då
det blir svårt för kranbilen att lasta.

Häckar och buskar
Klipp in häckar mot gång- och cykelvägar för
att underlätta framkomligheten för gående, barnvagnar m.fl.
Information från föreningen kommer via fyra kanaler
•

Appen Boappa

•

E-post

•

Hemsidan arhus.org

•

Anslagstavlor på garagen

Klipp häckar och buskar ända ned mot Århusgatan så de inte skymmer sikten och framkomligheten
för fordon. Det är du som bor på jämna nummer
med tomt ned mot Århusgatan som främst har detta
ansvar.

Efter städning mingel
När vi är klara med vår gemensamma städning vid
ca 12.15 är alla välkomna till H/T lokalen Århusgatan 31 där du får något att äta och dricka.

Cleanup day (more information on
www.arhus.org).

Saturday 22 October at 10.00 AM we have a community cleanup day of our green spaces i our
”samfällighetsförening Århus”.

Take your responsibility! Come out and
participate so we together can make our
community clean and nice.
The Garages
NOTICE! As the floors in the garages will be
swept you need to move out your car before 08.00
on cleanup date. Park your car on parkingplaces in
Århus area and on Århusgatan. It´s ok to park on
Århusgatan street during cleaning hours only.

Garden waste, big branches and tree
trunks
Outside the yellow garage you can get sacks to use
for the leaves. Empty the sacks into the containers
on Århusgatan. Throw only garden waste, leaves
and small branches into the contaniners. No plastic!
Behind the green garage towards Jyllandsgatan
you can dispose big branches and tree trunks
No leaves or plastic sacks here!

After cleaning mingle
Welcome to Århusgatan 31 at 12.15 PM where you
can have someting to eat and drink.

Gå in regelbundet på appen ”Boappa” och arhus.org!

