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Projektet Gemensam el

Skyddsrum

Som en del har sett så har aviseringen av
installationen kommit upp. Det innebär
strömlöst några timmar under en dag när
elmätarna byts ut.

Med anledning av det som har hänt i
Ukraina har intresset för skyddsrum ökat
markant. Den som har kollat på MSBs karta
över skyddsrum ser att det finns ett i vår
förening. Det är ca halva garaget i 95:an
som är förstärkt, har ventilation med mera
och
kan
agera
skyddsrum.
Man kan läsa mer om skyddsrum på MSBs
hemsida:
https://www.msb.se/skyddsrum

Du behöver fortfarande inte göra någonting
utan ditt elavtal sägs upp automatiskt och
framöver
kommer
din
elförbrukning
redovisas och tas betalt för via avierna du
får från HSB med avgiften till föreningen.

Däckförråd
Öppettiderna för däckförrådet denna vår har
satts till
•

Torsdag, 24/3, 18-19:45 (OBS!)

•

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.

Bahnhof
Senaste beskedet är att Bahnhof tar över
internetanslutningen under den 28:e mars
(vi skrev den 1:a april i tidigare utskick).
Under den dagen ska man inte räkna med
att internetanslutningen fungerar felfritt. Är
man i behov av en stabil uppkoppling t ex
för sitt arbete så kanske man ska sitta på
annan plats, ha en mobil uppkoppling i
reserv eller liknande.
Vi är medvetna om att detta byte kan vara
krångligt för en del, har ni frågor är ni
välkomna
att
höra
av
er
till
styrelsen@fano.se så hjälper vi till så gott
det går.

Städdag
Söndagen den 24:e april kör vi vårens
städdag. Rensning av våra cykelbodar, göra
det fint i vår förening, fika samt kunna
slänga skräp i containrar. Mer info kommer
närmare den aktuella helgen.
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