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Byte av internetleverantör 

I april 2022 kommer föreningen att byta 

leverantör av internetanslutning, IP-telefoni 

och IP-TV. Föreningen har tecknat avtal 

med Bahnhof vilket innebär att alla boende 

kommer få tillgång till 1000 Mbit både 

uppströms och nedströms, mot idag 250 

resp 100 Mbit. Det innebär även en 

besparing för föreningen.  

Mer information om själva bytet kommer 

under hösten. 

Vi tar bort borden i föreningen 
Under en längre tid har vi haft problem med 

att personer som inte tillhör föreningen har 

nyttjat våra sittplatser vi har på området. 

Tyvärr har det inte visats hänsyn mot de 

boende utan det har varit höga ljud under 

dygnets alla timmar,  misstänkt 

narkotikabruk och en allmän känsla av 

otrygghet.  

Samtidigt används flera av dessa sittplatser 

av våra medlemmar, t ex de som inte har en 

balkong eller uteplats.  

Styrelsen har redan tagit bort några av 

dessa sittplatser när det framkommit 

klagomål från de som bor kring dem. Vi har 

nu beslutat att på de platser som finns kvar 

tar vi bort borden, i hopp om att dessa 

utomstående ska förflytta sig någon 

annanstans. Hjälper inte det så blir nästa 

steg att även ta bort bänkarna.  

 

 

 

 

 
Stick- & virk-café startar igen 

Efter ett längre uppehåll på grund av corona 

så startar vi upp Stick- & virk-cafét igen! Vi 

träffas för att pyssla lite och umgås. Platsen 

är föreningslokalen (Sorögatan 45, ingång 

från Ärvingegången) och dörren låses upp 

kl 18:00. Alla är välkomna, ung som 

gammal! Känner du dig sjuk stannar du 

hemma. 

Följande datum gäller: 

• 8:e september 

• 29:e september 

• 20:e oktober 

• 10:e november 

• 1:a december 

• 22:a december 

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

Anslagstavla inom föreningen 

Under föreningsstämman uppkom 
önskemål från boende att en plats för 
anslag skulle finns tillgängligt inom 
föreningen. Vi har utrett önskemålet och då 
det finns begränsat med plats för ändamålet 
på grund av information som berör samtliga 
medlemmar samt att det finns många 
alternativa sätt att anslå på har vi beslutat 
att inte gå vidare med önskemålet. 
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