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Höststädning den 8e oktober.

Portkoder tas bort

Söndagen den 8e oktober är det dags för
höstens städdag! Vi samlas vid Fanö torg kl
10.00. Det kommer att finnas 2 containrar på
plats, en för brännbart och en för icke
brännbart skräp. Färgburkar, elektronik och
bildäck är förbjudet att kasta i båda
containrarna. Från kl 11.30 serveras enklare
förtäring i föreningslokalen på Sorögatan 45.

Som tidigare meddelats tas portkoderna bort
den 17 september. Därefter kan portarna
endast öppnas med hjälp av den svarta
taggen.
Denna
åtgärd
är
en
rekommendation från Polisen och är till för
att försvåra för inbrottstjuvar att ta sig in i
trapphusen under dagtid, då de flesta inbrott
sker. Om du behöver fler svarta taggar
skickas en beställning till styrelsen@fano.se.
Uppge namn, adress och lägenhetsnumret
som står på dörren. Det går också att göra
en beställning vid styrelsens jourkväll på
torsdagar. En ny tagg kostar ca 80 kr och
levereras i din brevlåda. Det är inte tillåtet att
ställa upp porten obevakad.

Trapphusen och loftgångar ska
hållas rena
Trapphus och loftgångar ska hållas rena från
skräp, kartonger och dylikt. Barnvagnar och
cyklar får inte förvaras i trapphusen eller i
loftgångar. Detta är ett krav från
brandförsvaret då de, placerade där, utgör
en säkerhetsrisk.
Barnvagnsrum
och cykelbodar finns
tillgängliga för förvaring av barnvagnar och
cyklar. Nycklar till dessa rum lånas ut mot
kvittens och deposition vid styrelsens
jourkvällar.

Klottra inte på väggarna!
Det har uppmärksammats att klotter
förekommit på nyligen iordninggjorda
fasader vid sorögatan 65 och 93. Kritstreck
är visserligen lättborttaget men klotter kan
leda till ytterligare klotter med mer
beständiga medel. Var vänlig se till att dina
barn inte klottrar på fasaderna.

Ses på städdagen!
Styrelsen brf Fanö
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Autumn cleaning day on 8th of
October
It is time for the autumn cleaning day, which
will take place on the 8th of October. We will
start by gathering by 10 am at Fanö torg.
There will be two containers that can be used
to throw trash, one for combustible and one
for non-combustible waste. Paint canisters,
electronics and car tires cannot be thrown in
any of the containers. Refreshments will be
served in the gathering hall at Sorögatan 45
from 11.30 am.

Stairwells and exterior corridors
should be clean
Stairwells and exterior corridors should be
kept clean. Trash, cartons and similar things
must not be stored in the stairwells or in the
exterior corridors. This is a requirement from
the fire department as they, with such a
placement, pose a safety risk. There are
designated rooms for storage of strollers’
and bicycles. Keys to these rooms can be
obtained by paying a deposit on Thursday
evenings between 19.30 and 20.00 to any
member of the Board.

Entrance codes will be removed
As notified through the previous Fanö News,
the entrance codes will be removed on the
17th of September. Thereafter, the entrance
doors can only be opened by using a tag.
This measure is a recommendation from the
Police department and is taken in order to
reduce the accessibility for burglars during
day time, when most of the burglaries are
committed. If you need more tags, you can
send an email to styrelsen@fano.se with
your name, address and apartment number
that is written on the door. You can also order
a tag from any of the members of the Board
on Thursday evenings 19.30 – 20.00 at
Sorögatan 45. A new tag costs
approximately 80 SEK and is delivered by
regular mail. It is not permitted to keep the
entrance door open for an extended period
of time without supervision.

Refrain from cluttering the
building walls!
Clutter have been observed on the newly
furnished walls at sorögatan 65 and 93.
Although only with regular crayons, which is
easy to remove, clutter can lead to more
clutter with material that is not as easy to
remove. Please make sure that your children
do not clutter the walls.

See you on the cleaning day!
The Fanö board
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