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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. 

Däckförråd 
Öppettiderna för däckförrådet denna vår har 

satts till 

• Torsdag, 24/3, 18-20 

• Söndag 27/3, 10-12 

• Torsdag 31/3, 18-20 

• Söndag 3/4, 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. 

5G-mast på 29:ans tak 
Styrelsen har tecknat ett avtal med ett 

företag som kommer montera en mast för 

5G på taket av 29:an. Det ger föreningen ett 

ekonomiskt tillskott och för vissa operatörer 

bättre 5G-täckning i området. Företaget 

följer alla krav som ställs på sådan här 

utrustning.   

Projektet Gemensam el 
Installationen rullar på och preliminärt sker 

skiftet under mars månad. Enligt 

entreprenören kommer vi få ca 1-2 veckors 

förvarning. Under skiftet som tar ca 4-5 

timmar kommer det vara strömlöst i hela 

huset.  

Föreningsstämma 
Årets föreningsstämma planeras till 

onsdagen den 25:e maj. Detta kan justeras 

framöver beroende på pandemins 

utveckling. Sista datum för att skicka in 

motioner till styrelsen är 28:e februari. En 

motion ska lämnas skriftligen, via e-post 

eller i vår brevlåda på Sorögatan 45, ingång 

från Ärvingegången.   

Våra sopnedkast 
Som namnet antyder så suger sopsugen 

alla sopor från sopnedkasten. Detta sker 

upp till tre gånger per dag. Om luckan till 

sopnedkastet inte är stängd när den suger 

så kan luckan slå igen med rejäl kraft. Detta 

kan, skrämma och skada, både person och 

egendom. Därför, stäng luckan till 

sopnedkastet när du slängt din ordentligt 

knuta, hela plastpåse.  

Parkera inte på lekplatsen! 
Under förra året investerade föreningen i en 

ny lekplats utan 107:an. Det har nu tyvärr 

uppdagats att vissa parkerar på den 

gummiasfalt som är underlaget på 

lekplatsen. Materialet är inte gjort för att tåla 

den vikten och fortsätter detta är risken att 

vi behöver göra om arbetet, vilket innebär 

mer kostnader.  

Så snälla, parkera inte på den röda 

gummiasfalten! 
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