Nr. 5, Maj 2018 | Utgivare: Styrelsen, Fanö | www.fano.se | styrelsen@fano.se
Service fredagar 07.00 – 08.00 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 751 58 79

Lyckad vårstädning!

Åtgärder mot inbrott

Ett stort tack till alla som bidrog till en
lyckad städdag trots vädret! Ett extra tack
till alla ni som märkte upp era cyklar. Vi
fick mycket gjort och serveringen i
träfflokalen
var
välbesökt
och
uppskattad. Vi hoppas att fler deltar
nästa gång och bidrar till en fortsatt god
gemenskap i vår förening.

Styrelsen arbetar ständigt med att få fram
åtgärder som minskar risken för inbrott och
för att öka tryggheten i bostadsföreningen.
Det finns dock begräsningar i vad styrelsen
kan åtgärda. Nedan följer några tips vad du
kan göra för att göra det svårare för tjuven att
ta sig in.
• Installera fönsterlås. Råsunda lås
har bra och säkra fönsterlås som är
mekaniska. För mer information,
kontakta Råsunda lås på telefon 0827 53 68.
• Byt
ut
ytterdörren
mot
en
säkerhetsdörr. Information om färg
på dörren finns på hemsidan.
• Installera larm hemma.
• Släpp inte in obehöriga genom
porten.
• Lär känna dina grannar, hjälp
varandra att hålla koll på obehöriga.

Årsstämma
Årets föreningsstämma kommer att
hållas den 4e juni kl 18.30 i
Kvarnbackaskolans matsal. Särskild
kallelse skickas ut senare.

Däckförrådet
Du som har plats i förrådet, om du inte har
lämnat in dina däck (att platsen står tom)
inom en månad från säsongens sista tillfälle
så går platsen vidare till första personen i
kön.
För att ställa sig i kö till däckförrådet, skicka
följande uppgifter till dack@fano.se.
• Namn
• Lägenhetsnummer (1-295)
• Mobilnummer
• Email-adress

Installation av grindar
Styrelsen har beslutat att installera grindar
på Sorögatan 67 och på Sorögatan 95.
Grindarna kommer att installeras inom kort.

Det du ska göra ifall du råkat ut för inbrott:
Kontakta polisen på 114 14. Nordstaden 08
58780100. Kontakta ditt försäkringsbolag
(hemförsäkringen) och Fanö styrelse
https://www.fano.se/om-oss/styrelsen.
Vid pågående inbrott ring alltid 112.

Renovering
Alla renoveringar som involverar vatten,
avlopp och/eller köksfläkt (ventilation)
MÅSTE bli godkända av styrelsen innan
de påbörjas. Fyll i blanketten för ansökan
om renovering, skicka in till styrelsen och
invänta svar innan renoveringen påbörjas.
Blanketten
finns
på
hemsidan:
https://www.fano.se/arkivet/renovering/
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Successful spring cleaning!

Measures against burglaries

A big thanks to all of you who participated in
the spring cleaning and made it successful!
An extra thanks to all of you who labeled your
bicycles. A lot of things were completed, the
serving was well-attended and the
refreshments were greatly appreciated. We
hope that even more people can join next
time and contribute to keeping this a friendly
neighborhood.

The Board is constantly working with new
solutions to minimize the risk of burglaries
and to increase the safety within the
neighborhood. However, there are certain
limitations on what the Board can contribute
with. Please find some measures that you
can take to reduce the risk of burglaries.
• Install window locks. Råsunda lås
has good and safe window locks. For
more information please contact
them on 08-27 53 68.
• Change your front door to a safety
door. Details on which type of door
can be found on the home page.
• Install alarm at home.
• Do not let any unknown people
through the gates.
• Get to know your neighbor, help each
other to keep an eye on unknown
people.
Things you should do incase of burglary:
Contact the police on 114 14 and Norstaden
on 08 58780100. Also contact your
insurance company and the Fanö Board
https://www.fano.se/om-oss/styrelsen.
If there is an ongoing burglary, always call
112.

General meeting
The general meeting will be held on the 4th of
June at 6.30 pm in the dining room of
Kvarnbacka school. Separate invitation will
be sent out later.

Tire storage
If you have not stored your winter tires
(meaning that your space is empty) within
one month after the last session of the
opening hours, the space will go to the
person next in line.
To queue to a space, please send in an email
with the following details to dack@fano.se
• Name
• Apartment number (1-245)
• Cell phone number
• Email-address

Installation of gates
The Board has decided to install gates on
Sorögatan 67 and Sorögatan 95. The gates
will be installed shortly.

Renovation
All renovations that involve water, the
draining system or the ventilation
(kitchen fan) MUST be approved by the
Board before you can start the
renovation. Please fill in the form, send it to
the Board and await response before you
start.
The
form
is
available
on:
https://www.fano.se/arkivet/renovering/

Spring greetings from the Board!
Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt.

