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Fanö styrelsen önskar alla
medlemmar ett framgångsrikt
2016!
Torsdagsjouren är åter igång, Sg 45, ingång
från baksidan.

Parkering
En rättelse från förra Fanö nytt:
I förra numret informerade vi om att styrelsen
har beslutat att det endast är tillåtet att hyra
max två parkeringsplatser, varav max en
garageplats per lägenhet. Detta gäller alla
existerande kontrakt, gamla och nya. Det
innebär att om du har fler parkeringsplatser
än ovan så kan den/de sägas upp. Vi
upprepar att det inte är tillåtet med
andrahandsuthyrning av p-plats.

Tvättstuga
Vänligen respektera de bokade tvättiderna.
Bara för att en dörr inte är låst så innebär det
inte att det är fritt fram att tvätta om någon
annan har ett bokat pass.
På grund av vattenläcka ovanför tvättstuga
på Sg 57 kommer den att behöva stängas i
ca en vecka. Mer information om när
kommer separat.
Nya bokningstider i tvättstugorna är också
på gång. Separat information kommer att
delas ut till alla boende.

Målare och snickare sökes
Är du utbildad målare och/eller snickare och
intresserad av att rusta upp föreningens alla
förråd till en rimlig ersättning? Vänligen
kontakta Bernt, tel. 0708712238 eller Arne,
tel. 0707654511.

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.
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Motioner till årsstämma
Motioner till ordinarie årsstämma 2016 ska
ha inkommit skriftligen till styrelsen innan
den 28 februari.

www.fano.se

Bostadsrättsföreningen Fanö
Org.nr: 716416-3722

styrelsen@fano.se

Nr. 1, January 2016 | Distributor: The Fanö board | styrelsen@fano.se
Meet us on Thursdays 19.00–19.30 on Sorögatan 45, telephone 08-751 58 79
www.fano.se | www.facebook.com/brffano

The Fanö Board Wishes You a
Prosperous 2016!
You can now contact the board again on
Thursdays on Sorögatan 45, entrance from
the back.

Parking
A correction of information written in last
Fanö news: The board has decided that it’s
only permitted to rent a maximum of two
parking spaces, of which maximum one
garage space, per apartment. This is valid for
all old and new contracts. This means that if
you have more parking spaces than
specified
above,
that/those
contract/contracts can be terminated.
We repeat that subletting of parking spaces
is not allowed!

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.

Laundry Room
Please respect the booked time slots! Just
because a door is not locked doesn’t mean
that it’s ok to take some else’s’ booked slot.
Due to water leakage above laundry room on
Sg 57 it will have to be shut down for
approximately a week. More information
about when will be sent out separately.
The schedule with time slots will be updated
in a near future. Separate information will be
handed out to everyone.
Please throw all empty packages in the
garbage chute outside the laundry room.

Painter and Carpenter Wanted
Are you a licensed painter and/or carpenter
and interested in renovating the many
storerooms within our housing society for a
reasonable compensation? Please contact
Bernt, tel. 0708712238 or Arne, tel.
0707654511.
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Motions for the Annual Meeting
Last day to leave motions, in written form,
before the annual meeting 2016 is February
27.
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