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Parkering

Fanö årsstämma 2016
Datum, tid och plats för stämman 2016 är
den 30 maj kl 18.30 i Kvarnbackaskolans
matsal.
Förmöte kommer att vara i träfflokalen kl 1819 den 23 maj. Där har du chansen att ställa
frågor inför stämman. På själva stämman
finns bara tid att avhandla ämnen som står
med på dagordningen.

Snart kommer HSB att skicka ut uppsägning
av alla uteparkeringsplatser tillsammans
med ett nytt avtal. De som skriver på det nya
avtalet får behålla sin/a plats/er. Det kommer
mer information om detta framöver.

Vårens städdag
Städdagen var välbesökt. Ett stort tack till
alla som deltog!

Kör försiktigt på gården
Om det är absolut nödvändigt att föra in ett
fordon på gården, vänligen kör då långsamt.

Toalettnyckel?
Har du lånat en toalettnyckel av styrelsen
och glömt att lämna tillbaka den? Vänligen
besök en jourtorsdag och lämna in den, det
finns fler i föreningen som behöver låna
nyckeln.

Gästparkeringar
Gästparkeringarna kommer att målas under
sommaren och måste då vara tomma.
Lappar kommer att sättas upp på
gästparkeringsplatserna. Dessutom kommer
snart övervakningen av parkeringsplatserna
att tas över av Q-park istället för Stockholm
parkering.

www.fano.se

Grillning
Årets grillsäsong har påbörjats och vi
påminner om att läsa Fanös säkerhetsregler.
Du hittar dem på www.fano.se under ”Fanö
A till Ö”. Vänligen visa hänsyn gentemot dina
grannar när du grillar, utsätt dem inte i
onödan för rök och os. Grillen ska placeras
minst 5 meter från husväggen. Grillning på
balkonger är inte tillåtet alls.
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Fanö Annual Meeting 2016

Parking

Date, time and place for the annual meeting
2016 is May 30th, 6.30 pm, in the Kvarnbacka
school canteen.
A “pre meeting” will be held on May 23rd
18.00 – 19.00 in the meeting room on
Sorögatan
45,
entrance
from
Ärvingegången, where you can ask
questions related to the annual meeting. At
the annual meeting we only have time for the
things listed on the agenda.

Soon HSB will send out a termination of all
outdoor parking contracts, together with a
new contract. Those who sign the new
agreement will keep their parking space/s.

Spring Cleaning
“Spring cleaning” was well attended. A big
thank you to those of you who participated.

BBQ
Drive Slowly in the Yard
If it is absolutely necessary to bring a vehicle
into the yard, then please drive slowly.

Toilet Key?
Have you borrowed a toilet key from the
board and forgot to return it? Please visit us
on a Thursday evening and return it. There
are more people who need to borrow it.

This year’s BBQ season has started and we
remind you to read the Fanö security rules
on www.fano.se. You find the info under
“Fanö A till Ö”. Basic rule is to not disturb
your neighbors with smoke and fumes. Keep
water close by. Grill should stand at least 5
meters from the wall. BBQ on balconies is
not allowed.
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Guest Parking
The guest parking spaces will be painted
during the summer. The spaces have to be
empty then and information will be posted on
the guest parking spaces. The monitoring of
parking spaces will also soon be done by Qpark instead of Stockholm parkering.
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