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Sommarfest
Det blev en lyckad sommarfest! Det var
riktigt fint väder och mycket trevlig stämning.
Stort tack till alla er som deltog. Hoppas vi
ses nästa år!

Välkommen på stick- och virkcafé!
Fritidskommittén bjuder in till stick- och
virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera
eller för att umgås i föreningslokalen på
Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången).
Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21, under
hösten blir det följande datum:
•
•
•
•

26e september
17e oktober
7e november
28e november

att för 2019 inte höja årsavgiften. Detta blir
då fjärde året i följd som avgiften är
oförändrad. Om inget oförutsett inträffar så
kommer vi inte behöva höja avgiften de
kommande tre åren.

Felanmäl till Nordstaden
Alla felanmälningar ska skickas till
Nordstaden, det kan antingen göras hos
fastighetsskötaren på servicekontoret i
föreningens träfflokal på Sorögatan 45
fredagar mellan kl. 07.00 – 08.00 eller
genom att ringa Nordstaden på 08-587 801
00.

Kontaktuppgifter vid inbrott

Välkomna!

Höststädning den 21a oktober
Söndagen den 21a 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.

Ingen avgiftshöjning 2019

Det du ska göra ifall du råkat ut för inbrott:
Kontakta polisen på 114 14 och Nordstaden
på 08-587 801 00. Kontakta ditt
försäkringsbolag (hemförsäkringen) och
Fanö
styrelse
https://www.fano.se/omoss/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/

Styrelsen har under en tredagarskonferens
diskuterat bland annat budget, underhåll och
framtida reparationsbehov. Föreningen har
mycket god ekonomi och har därför beslutat

Soliga hälsningar från Styrelsen brf Fanö
Please turn the page for an English version of Fanö News
www.fano.se
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Summer party

Autumn cleaning on 21st of Oct.

The summer party was a great success! It
was a nice evening with a good weather. A
big thanks to all of you who joined the party!
Hope to see you again next year!

It is time for the autumn cleaning day, which
will take place on the 21st of October. We will
start at 10 am at Fanö torg. There will be two
containers that can be used to throw trash,
one for combustible and one for noncombustible
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.

Welcome to knitting and crocket
gathering
The leisure committee invites you to the
knitting and crochet gathering during the
autumn at Sorögatan 45 (entry via
Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm.
Come to knit, crocket and inspire or to
socialize. We will gather on the following
dates:
•
•
•
•

26thSeptember
17th October
7th November
28th November

Contact details in case of burglary
In case of burglary: Contact the police on 114
14 and Nordstaden on 08-587 801 00. Also
contact your insurance company and the
Fanö
Board
https://www.fano.se/omoss/styrelsen.

Damage reports

Welcome!

Unchanged monthly fee 2019
After having discussed the budget and
maintenance on a three-day conference, we
are happy to announce that the monthly fee
will be unchanged for 2019. This will be the
fourth consecutive year without any
increase in the monthly fee. If nothing
unpredictable happens, the fee will most
likely be unchanged for the forthcoming
three years.

Please send all damage reports to
Nordstaden this can be done by reporting to
the janitor on Friday mornings between
07.00 – 08.00 am. on Sorögatan 45 or by
calling Nordstaden 08-587 801 00.

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/

Sunny greeting from the Board!
Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt.
www.fano.se
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