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Ny belysning i hissar 
Som ni antagligen märkt har vi bytt ut 

belysningen i hissarna. Det är numer LED 

som ljuskälla samt rörelsevakt vilket kraftigt 

sänker elförbrukningen. Belysningen i 

hissen kan vara släkt tills du kliver in. 

Justering av rörelsevakt pågår för att det 

ska vara lättare att upptäcka hissen.   

 

Däckförråd 
Öppettiderna för däckförrådet denna vår har 

satts till  

• Torsdag 25/3, 18-20 

• Söndag 28/3, 10-12 

• Torsdag 8/4, 18-20 

• Söndag 11/4, 10-12 

Tillträde utanför dessa tider bokas genom 

dack@fano.se och kostar 200 kr per tillfälle.  

Vill du ställa dig i kö för en plats i förrådet så 

skicka ett mejl till samma adress med namn, 

telefon och ditt lägenhetsnummer.  

 

Engagera dig i föreningen! 
Valberedningen håller ständigt ögonen 

öppna efter engagerade boende som är 

villiga att tillföra sin kompetens och arbeta 

för föreningens bästa. Du kan kontakta 

valberedningen på valberedning@fano.se 

 

 

 

 
Renovering 

Tack till er som har sökt tillstånd för 

renoveringar. Genom dessa har föreningen 

kunnat säkerställa att auktoriserade firmor 

används och det har lett till att vi har färre 

vattenskador, vilket sparar pengar och 

lidande för oss alla.  

Tänker du renovera? Läs mer och sök om 

tillstånd här: http://se.fano.se/renovering/  

 

Cykelbodar 

Snön försvann väldigt fort och en del 

plockar fram sina cyklar igen. Det finns 

fortfarande plats i våra cykelbodar, som står 

utspritt i föreningen. Kontakta 

cykel@fano.se för att kvittera ut en nyckel 

mot en deposition på 500 kr som du får 

tillbaka när nyckeln återlämnas.  

 

Bokhyllor i tvättstugorna 

I entrén till bägge tvättstugorna så finns det 

bokhyllor. Dessa är tänkta att användas 

som ett lokalt bibliotek. Ser du en bok som 

verkar intressant låna hem den, läs och ställ 

tillbaka. Har du någon bok du tror någon 

skulle vara intresserad av så lämna den 

gärna i hyllan.  
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