Nr. 2, februari 2016 | Utgivare: Styrelsen, Fanö | styrelsen@fano.se
Jourkväll torsdagar 19.00 – 19.30 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 08 - 751 58 79
www.fano.se | www.facebook.com/brffano

Öppna portar

Närpolisen Järva informerar

Vänligen släpp inte in vem som helst utan
frågor i trappuppgången. Se också till att
porten går i lås efter dig och ställ inte upp
porten så att vem som helst utan nyckel kan
komma in.

På norra Järva har det varit 15 fullbordade
inbrott och två inbrottsförsök i bostäder
under januari. Vid tre av de sju tillfällen då
man brutit sig in genom ytterdörren har
överlåset inte varit låst. Vi kan inte nog tjata
om att alla lås som finns, på fönster och
dörrar, ska vara låsta när man lämnar sin
bostad. Även om den tjuv som verkligen vill
ta sig in också gör det, så fördröjer man
förloppet. I bästa fall blir då tjuven upptäckt
och kan gripas. De två försöken har
förmodligen stannat vid försök då grannar
vid båda tillfällena gett sig till känna och
gärningsmannen skyndsamt lämnat platsen.
Fortsätt vara vaksamma mot personer som
rör sig i området/trapphuset och ring alltid
112 när ni ser ett misstänkt pågående brott.
Vill ni meddela något mindre akut går det bra
att ringa 114 14.

Lås cykeln ordentligt
På grund av den senaste tidens cykelstölder
vill vi uppmana alla cykelägare att låsa fast
sina cyklar ordentligt.

Årsstämma 2016
Datum, tid och plats för årsstämma 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.

Styrelsen brf Fanö
Please turn the page for an English version of Fanö News

Motioner till årsstämma
Motioner till ordinarie årsstämma 2016 ska
ha inkommit skriftligen till styrelsen innan
den 28 februari.
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Open Gates
Please don’t let anyone into your building
without any questions. Make sure the gate
closes properly behind you and don’t leave it
open so that anyone without a key can get
in.

Lock Your Bike Properly
Due to recent bicycle thefts, we would like to
incourage all bicycle owners to lock your
bikes properly.

Annual Meeting 2016
Preliminary 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 23th
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.

Information from Järva Police
Force
In northern part of Järva there has been 15
completed break-ins and two attempts in
residents during January. On three of the
seven occasions when breaking in through
the front door the extra lock wasn’t locked.
We cannot emphasize enough on how
important it is to lock all locks available
before leaving the apartment. Even if the
thief who really wants to get in also does get
in, it takes a longer time. At best, the thief is
revealed and can be caught. The two
attempts have probably stopped at attempts
when neighbors on both occasions have
shown themselves and the thief has left the
area. Continue to notice people moving
around in your neighborhood/staircase and
always call 112 when you see what you think
is a crime in action. If you want to report
something that is not an emergency, you can
call 114 14.

The Fanö board

Motions for the Annual Meeting

Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt.

Last day to leave motions, in written form,
before the annual meeting 2016 is February
27.
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