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Välkommen till vårens städdag

Parkering

En påminnelse om att vårens städdag
kommer att ske söndagen den 24 april med
start kl. 10.00 på Fanö torg. Vi kommer att ha
en container för brännbart och en för icke
brännbart mellan kl. 10 och 13 (Ej el eller
miljöfarligt avfall! El-avfall slänger du i bod 42
och miljöfarligt avfall lämnas på Shell tvärs
över gatan).

Om några månader kommer HSB att skicka
ut uppsägning av alla uteparkeringsplatser
tillsammans med ett nytt avtal. De som
skriver på det nya avtalet får behålla sin/a
plats/er. Det kommer mer information om
detta framöver.

Dumpade möbler
Kristi himmelfärdsdag den 5 maj
Ställer vi in jourkvällen. Du är välkommen
åter den 12/5.

Fanö-styrelsen hoppas att det inte är
medlemmar i Fanö som dumpar möbler vid
tidningscontainern
vid
vändplan
på
Fyngatan.

Fanö årsstämma 2016

Tvättstuga

Datum, tid och plats för stämman 2016 är
den 30 maj kl 18.30 i Kvarnbackaskolans
matsal.
Förmöte kommer att vara i träfflokalen kl 1819 den 23 maj. Där har du chansen att ställa
frågor inför stämman. På själva stämman
finns bara tid att avhandla ämnen som står
med på dagordningen.

En favorit i repris. En vänlig påminnelse om
att städa efter dig. Det blir mycket trevligare
för den som har tvättid efter dig!
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Spring Cleaning

Parking

A kind reminder of the “Spring cleaning” on
Sunday April 24th. Start time is 10 am at Fanö
square. You are welcome to join! There will
be containers present between 10 AM and 1
PM (Not for electronic devices or hazardous
waste! You can leave electronic waste in
shed 42 and hazardous waste at Shell
across the street).

In a few months from now, HSB will send out
a termination of all outdoor parking
contracts, together with a new contract.
Those who sign the new agreement will keep
their parking space/s. More information will
follow in a near future.

Dumped Furniture
Ascension Day May 5th
You will not be able to meet anyone from the
board on Ascension Day. You are welcome
back on May 12th.

The Fanö board is hoping that it isn’t
members of Fanö that are dumping furniture
by the newspaper container next to the
turning area on Fyngatan.

Laundry Room
Fanö Annual Meeting 2016
Date, time and place for the annual meeting
2016 is May 30th, 6.30 pm, in the Kvarnbacka
school canteen.
A “pre meeting” will be held on May 23rd
18.00 – 19.00 in the meeting room on
Sorögatan
45,
entrance
from
Ärvingegången, where you can ask
questions related to the annual meeting. At
the annual meeting we only have time for the
things listed on the agenda.
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A favorite rerun. A kind reminder to clean up
after you in the laundry room. It is so much
nicer for the person doing laundry after you!
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