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Jourkvällar

Hyrd p-plats

Sista tillfälle att träffa styrelsen under
sommaren är 30 juni. Vi öppnar igen 11:e
augusti.

Glöm inte att godkänna och returnera nya
avtalet/avtalen för hyrda p-platser senast 31
augusti. Inget undertecknat avtal är lika med
ingen p-plats efter 1 oktober. Alla papper har
skickats med rekommenderad post från
HSB.

Fanös nya styrelse
På årets stämma som hölls den 30:e maj
valdes en ny styrelse för brf Fanö:
Arne Brovig
Kerstin Svensson
Bernt Wilander
Marianne Persson
Djamshid Sadykov
Marianne Dahl
Jens Backeman
Tomas Uzdanavicius
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Vice ordf
Sekreterare
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Ledamot
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Grillning
Årets grillsäsong har påbörjats och vi
påminner om att läsa Fanös säkerhetsregler.
Du hittar dem på www.fano.se under ”Fanö
A till Ö”. Vänligen visa hänsyn gentemot dina
grannar när du grillar, utsätt dem inte i
onödan för rök och os. Grillen ska placeras
minst 5 meter från husväggen. Grillning på
balkonger är inte tillåtet alls.
Lämna inte mat ute, det lockar råttor.

Ett stort tack till alla er som deltog på
stämman! Väldigt kul att vi blev så många.

Grovsopor
Renovering
Från och med den 1 september måste du
ansöka om godkännande för att få göra
väsentliga ändringar av din bostadsrätt.
Blankett
finns
på
www.fano.se/dokument/index.aspx
under
Renovering, ” Regler för ändring i lägenhet”

Byte av parkeringsbolag
Från och med 1 augusti tar Q-Park över
bevakningen av gästparkering, hyrda
parkeringsplatser och gårdarna. I samband
med detta kommer även avgiften på
besöksparkeringen att ändras.
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Vänligen dumpa inte grovsopor ute på gatan
eller i grannföreningen Römö.
Spara grovsopor till vårens eller höstens
städdag då det finns container tillgänglig
eller frakta bort det själv till närmaste
återvinningscentral.
Trevlig sommar,
önskar
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Thursdays

Rented Parking Space

Last Thursday to meet the board during the
summer is June 30th. We open again on
August 11th.

Do not forget to sign and return the new
contract / contracts for leased parking
spaces later than August 31st. No signed
contract equals no parking space after
October 1st. All papers have been sent by
registered mail from HSB.

Brf Fanö’s New Board
On this year’s annual meeting that was held
on May 30th, a new board was elected:
Arne Brovig
Kerstin Svensson
Bernt Wilander
Marianne Persson
Djamshid Sadykov
Marianne Dahl
Jens Backeman
Tomas Uzdanavicius

BBQ
This year’s BBQ season has started and we
remind you to read the Fanö security rules
on www.fano.se. You find the info under
“Fanö A till Ö”. Basic rule is to not disturb
your neighbors with smoke and fumes. Keep
water close by. Grill should stand at least 5
meters from the wall. BBQ on balconies is
not allowed.
Do not leave food outside, it attracts rats.
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Vice Chairman
Secretary
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A big Thank You to all of you who
participated at the annual Fanö meeting!
Great that so many joined.

Renovation
From September 1st you have to get
approval before doing substantial changes in
your apartment. Form is found on
www.fano.se/dokument/index.aspx
under
Renovering, ” Regler för ändring i lägenhet”.

Trash
Please do not dump waste out on the street
or in our neighboring association Römö.
Keep the waste until spring or autumn
cleaning day when there is a container
available or take it yourself to the closest
recycling center.

Have a nice summer!

Change of Parking Company
From August 1st Q-Park will start monitoring
guest parking spaces, rented parking spaces
and the yard. At the same time the fee for
using guest parking spaces will be changed.
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