Nr. 10, november 2016 | Utgivare: Styrelsen, Fanö | www.fano.se | styrelsen@fano.se
Jourkväll torsdagar 19.00 – 19.30 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 751 58 79

Torsdagsjouren
Är stängd den 8:de december. Sista tillfället
att träffa någon i styrelsen före jul är den
22:e december och första tillfället 2017 är
den 12:e januari.

Däckbyte
Däckförrådet är öppet :



2016-11-17 Torsdag 18:00 - 20:00
2016-11-20 Söndag 10:00 - 12:00

Vid ut-/inlämning annan tid sker debitering
med 200 kronor per tillfälle och bokas
genom styrelsen@fano.se.

Tvättstuga
Vänligen ta med dig ditt skräp ut från
tvättstugan och släng det i sopsugen. Detta
gäller speciellt tvättmedelsförpackningar.
Om förpackningen är för stor för hålet, vik
ihop den först.

Sopor på gården
Det slängs mycket sopor på gårdarna i
föreningen. I förra veckan lämnade någon
en soffa(!) på gården. Kostnaden för att
hämta dessa sopor tas från allas
månadsavgift.

Snart är det jul
Kom ihåg att släcka levande ljus innan du
lämnar rummet. December månad kan även
vara ett bra tillfälle att byta batteri i
brandvarnaren.
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Nr. 10, November 2016 | Distributor: The Fanö board | www.fano.se | styrelsen@fano.se
Meet us on Thursdays 19.00–19.30 on Sorögatan 45, entrance from Ärvingegången
Telephone 08-751 58 79

Open Thursdays
Is closed on December 8. Last time before
Christmas to meet someone from the board
is on December 22. First time 2017 is
January 12.

Tires
The tire storage room is open:
•
•

2016-11-17 Thursday 18:00 - 20:00
2016-11-20 Sunday 10:00 - 12:00

Upon leaving / fetching tires at another time
SEK 200 per occasion will be charged.
Send an e-mail to styrelsen@fano.se if you
need to book a different time.

Laundry Rooms
Please bring your trash with you out from
the laundry room and throw it in the
garbage chute. Detergent packages that are
too large for the chute, fold them first before
throwing them in the chute.

Trash in the Yard
A lot of garbage is left in our yards. Last
week someone dumped a sofa outside Sg
85. The cost for picking up all of this
garbage is taken from everybody’s monthly
fees.

Christmas is Coming
Remember to blow out candle lights before
you leave the room. December can also be
a good time to change battery in the smoke
detector/automatic fire detector.
The Fanö board
Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt.

www.fano.se

Housing Society Fanö
Org.nr: 716416-3722

styrelsen@fano.se

