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Bytet till Bahnhof

Städdag

Torsdagen den 31/3 skedde så bytet till
Bahnhof
som
internetleverantör
till
föreningen. Vid senaste avstämningen hade
ca 250 st. aktiverat sina anslutningar.
Behöver du hjälp att aktivera din, ring till
Bahnhof på 010-510 00 00, tyvärr har de lite
långa väntetider i sin telefonkö.

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.

Över lag tycker vi att bytet har gått bra.
Störningarna som skedde under veckorna
innan berodde på införandet av Gemensam
el och inte bytet av internetleverantör.

Det är upp till de som använder
förrådsutrymmena för barnvagnar och
cyklar som ansvarar för att dessa städas.
Ett lämpligt tillfälle att röja ut löv och annat
är på städdagen då det finns material
lättillgängligt.

Vi är medvetna om att det inte gått klockrent
för alla och det är självklart beklagligt att
vissa har haft problem. Får ni inte den hjälp
ni behöver från Bahnhof så kan ni skicka ett
mejl till styrelsen@fano.se så ska vi se om
vi kan bistå.

Projektet Gemensam el
Det blev fel information i förra Fanö Nytt.
Det som skedde vid de aviseringarna var att
det kopplades om från elva till åtta
inkommande
elanslutningar
till
hela
föreningen. Vid dessa strömavbrott så
tappade dessutom nätverksutrustning i
området sin ström och därför slutade
internetanslutningen att fungera.
Det är först under de senaste dagarna som
de har börjat byta elmätare.
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.

Städning av barnvagnsrum
och cykelbodar

Det är även så att det endast ska förvaras
barnvagnar respektive cyklar i dessa förråd.
Under städdagen kommer styrelsen gå
igenom alla barnvagnsrum och plocka bort
sådant som inte hör hemma där. Vet du
med dig att du har saker där, se till att
plocka bort dem innan städdagen.

Vår hemsida
Vi har en hemsida där det finns en hel del
information om tvättstugor, parkering,
sophantering med mera. Det är även den
kanal vi försöker använda vid tillfällen som
nu när bytet till Bahnhof strulade. Så gå in
på sidan och titta igenom informationen där,
samt ha den i åtanke om det händer något
större. Vi ska försöka bli bättre på att lägga
upp fler aktuella saker på den.
Den finns på https://se.fano.se

Frågor?
Vid frågor kan du alltid kontakta styrelsen
via styrelsen@fano.se. Mejlen övervakas
inte dagligen men svar kommer så snart
som möjligt. Felanmälan ska alltid ske till
Nordstaden via 08-587 801 00.
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