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Ingen avgiftshöjning 2018

Julpyssel och stick- och virkcafé

Tack vare styrelsens gedigna arbete och
skötsamma medlemmar har föreningen god
ekonomi och därför har styrelsen beslutat att
det inte blir någon avgiftshöjning 2018. Vi har
även glädjen att informera om att det blir
heller inga hyreshöjningar för p-platser och
garageplatser.

Fritidskommittén hälsar er välkomna till stick
och virkcafé den 13e december kl 18.00 och
julpyssel den 16e december mellan kl 14.00
– 17.00 i föreningslokalen på Sorögatan 45
(ingång via Ärvingegången).

God Jul och Gott Nytt År

Renovering
Styrelsen påminner återigen om att ifall du
ska renovera din lägenhet måste du ansöka
om lov och få det godkänt innan
renoveringen kan påbörjas. Blanketten för
ansökan om renovering finns på hemsidan:
https://www.fano.se/arkivet/renovering/

Styrelsen
vill
önska er alla en
riktigt god jul och
ett gott nytt år!

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand
måste styrelsen godkänna det innan du hyr
ut.
Ansökningsblanketten
för
andrahandsuthyrning finns på hemsidan:
https://www.fano.se/arkivet/blanketterstadgar-och-%C3%A5rsredovisning/. Vi vill
informera
om
att
regler
för
andrahandsuthyrningar har uppdaterats och
det är inte längre nödvändigt att ha
beaktansvärda skäl för uthyrning.
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Christmas crafts and
knitting/crocket gathering

Unchanged monthly fee 2018
The Board’s great work and good members
have resulted in a good economy in Fanö,
which means that there will not be an
increase of the monthly fee for 2018. We are
also happy to inform that there will not be any
increases of rent for parking spaces either.

The leisure committee invites you to the
knitting and crochet gathering on the 13th
Dec 6 pm and Christmas crafting on the 16th
Dec between 2 – 5 pm at Sorögatan 45
(entry via Ärvingegången).

Renovation

Merry Christmas and
Happy New Year!

A friendly reminder that if you want to make
a change or renovate your apartment, you
have to fill in a form and get it approved by
the Board before you can start the
renovation. The form is available on:
https://www.fano.se/arkivet/renovering/

Renting out your apartment

The
Board
would like to
wish you all a
Merry Christmas
and a Happy
New Year!

If you would like to rent out your apartment,
you have to fill in a form and get it approved
before the renting period starts. The form is
available
on
Fanö’s
homepage:
https://www.fano.se/arkivet/blanketterstadgar-och-%C3%A5rsredovisning/.
We
would like to inform you that the rules for
renting out the apartment are less strict now.

Do not forget to blow out the candles!

Warm winter greetings from the Fanö board
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