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Byte av portkoder

Däckbyte

Måndagen den 3:e april kommer vi byta
portkoder till alla trapphus. Det kommer
lappar
i
respektive
brevlåda
med
information en till två veckor innan bytet
sker.

Styrelsen kommer att ha däckförrådet öppet
enligt följande:





2016-03-23 Torsdag 18:00-20:00
2016-03-26 Söndag 10:00-12:00
2016-04-20 Torsdag 18:00-20:00
2016-04-23 Söndag 10:00-12:00

Tillfällig kod i porten
För att inte behöva lämna ut din portkod till
tillfälliga besökare så har vi infört
möjligheten att programmera en tillfällig
kod. Den är giltig i två timmar och ställs in
på detta sätt.
1. Blippa din tagg på dosan vid porten
2. Tryck *(stjärna) + önskad kod + *(stjärna)
Exempelvis: * 4567 *
3. Koden går nu att använda i två timmar.

Förvaring på balkonger och
uteplatser
Vid förvaring av skräp eller annat på
balkonger och uteplatser, tänk på
brandfaran och håll era balkonger och
uteplatser i gott skick och undvik att förvara
brandfarliga föremål där.

Utlämning vid annat tillfälle än ovan kostar
200 kr. Tid bokas på dack@fano.se

Förbjuden parkering
Bilparkering på föreningens gräsmattor är
förbjudet. Den bil som parkerar på
gräsmattan
utanför
77:an
utefter
Ärvingegången kommer att få ersätta
föreningen kostnaden för renovering av
gräsmattorna.

Välkommen till vårens städdag
Vårens städdag kommer att ske söndagen
den 23 april kl. 10.00 – 13.00 på Fanö torg.
Container kommer att finnas på plats som
vanligt.
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Change Access Codes

Change Tires

Monday, April 3rd, we will change the
access codes to all stairwells. Information
will be sent out to everyone, one to two
weeks before the change is made.

The board will open the tire storage room
on:

Temporary Access Code
To not give out the access code to
temporary visitors there is a possibility to
program a temporary code. It is valid for
two hours and is set this way:
1. Put your key tag on the reader next to the
door
2. Press *(star) + desired code + *(star)
For example: * 4567 *
3. The access code can now be used for
two hours.






2016-03-23 Thursday 18:00-20:00
2016-03-26 Sunday 10:00-12:00
2016-04-20 Thursday 18:00-20:00
2016-04-23 Sunday 10:00-12:00

If you want to fetch your tires at another
time than specified above, it costs an extra
200 SEK. To book a time, contact
dack@fano.se.

Forbidden Parking
Parking on our lawns is forbidden. The
vehicle that is parking on the lawn outside
Sg 77 along Ärvingegången will be charged
the cost for restauration of the lawn.

Storage on Balconies and Patios
When storing trash or other things on your
balcony or patio, please consider the fire
hazard and keep the space in good
condition and avoid storing inflammable
objects there.

Spring Cleaning
This spring the time for cleaning up the yard
is Sunday April 23rd 10.00 – 13.00.
Containers will be present as usual. You are
welcome to join!
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