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Jourkväll torsdagar 19.00 – 19.30 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 751 58 79

Torsdagsjouren

Julklappspapper

En påminnelse om att sista tillfället att träffa
någon i styrelsen före jul är den 22:e
december och första tillfället 2017 är den
12:e januari.

Vid julfirandet uppstår det ofta mycket
pappersskräp. Vänligen lägg julpappret i
vanliga påsar för hushållssopor och knyt
ihop innan du kastar i sopsugen. Det är helt
onödigt att få stopp i sopsystemet på grund
av papper. Varje stopp kostar pengar att
åtgärda.

Oförändrade månadsavgifter 2017
Tack vare styrelsens energiska arbete med
att få ner våra gemensamma kostnader,
som att göra extra amorteringar på
föreningens lån och genom förhandling med
banken om räntor, har styrelsen den stora
glädjen att informera alla medlemmar om att
föreningen har en god ekonomi och därför
har beslutat att det inte blir någon
avgiftshöjning 2017.

Om du skaffat julgran får den efter helgerna
inte kastas ut från balkongen och inte heller
lämnas på gården. Du ansvarar själv för att
den hamnar på en återvinningscentral.
Granen får självklart inte kastas i
sopnedkastet.

Tvättstugan Sg 57

Släck levande ljus

Föreningen har stora problem med
nedskräpning i tvättstugan på Sorögatan
57. Nedskräpningen kostar föreningen extra
pengar eftersom vi nu måste betala för att
ta bort skräpet. Med anledning av det har
styrelsen
beslutat
att
införa
kameraövervakning
i
tvättstugan
på
Sorögatan 57 för att se vem som lämnar
skräpet och kunna debitera den personen
för extrakostnaden.

Kom ihåg att släcka levande ljus. December
månad kan även vara ett bra tillfälle att byta
batteri i brandvarnaren om du inte redan
gjort det.

Julgran

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen önskar alla
en riktigt god jul och ett
gott nytt år!
OBS! Glöm ej ljusen!
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Open Thursdays

Wrapping Paper

A reminder that the last time before
Christmas to meet someone from the board
is on December 22. First time 2017 is
January 12.

After Christmas there is often a lot of paper
and a Christmas tree left to throw out.
Please put the paper in your normal
household trash bags, tie it together and
then throw it in the garbage chute. This way
there will be no stop in the garbage
collection system. Every stop is an increase
of costs.

Unchanged Monthly Fees 2017
Thanks to the energetic work done by the
board to decrease our common expenses,
like paying off loans and negotiate the
interest on loans, the board has the
pleasure of informing all members that Fanö
has a good economy and therefore there
will be no monthly fee increase in 2017.

Laundry Room Sg 57
Fanö is having problems with littering in the
laundry room on Sorögatan 57. The littering
costs money since we have to pay for the
cleaning and therefore the board has
decided to start camera surveillance of the
laundry room on Sg 57 to find out who is
responsible for the littering and be able to
charge that person.

Christmas Tree
If you have a Christmas tree you cannot
throw it off the balcony onto the yard or
leave it outside the door. It is your
responsibility to leave it to a recycling
facility. Of course you cannot throw it down
the garbage chute!

Candle Lights
Remember to blow out candle lights. This
can also be a good time to change battery
in the smoke detector/automatic fire
detector if you haven’t changed it already.

Happy Holidays!
The Fanö Board wishes everyone a
Very Merry Christmas
and a Happy New Year!
Don’t forget the candles!
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