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Jourkväll torsdagar 19.00 – 19.30 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 751 58 79

Lyckad höststädning!
Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad
städdag! Vi fick mycket gjort och serveringen
i träfflokalen var välbesökt och uppskattad.
Vi hoppas att fler deltar nästa gång och
bidrar till en fortsatt god gemenskap i vår
förening.

Jourkväll stänger, Norstaden
öppnar servicekontor.
Norstaden
öppnar
servicekontor
i
föreningens träfflokal på Sorögatan 45.
Norstadens fastighetsskötare kommer att
bemanna kontoret på fredagar mellan kl.
07.00 – 08.00. I och med detta stänger
styrelsen jourkvällarna som äger rum på
torsdagar mellan 19.00 –19.30. Den sista
jourkvällen blir torsdagen den 26e oktober.
Första
öppettiden
för
Norstadens
servicekontor är den 3 november kl. 07.00 –
08.00.

Dags att byta till vinterdäck!
Nu är hösten här och det är dags att byta till
vinterdäck på bilarna. Fanös däckförråd har
öppet enligt följande i höst:
•
•
•
•

2017-11-09 Torsdag 18:00 - 20:00
2017-11-12 Söndag 10:00 - 12:00
2017-11-23 Torsdag 18:00 - 20:00
2017-11-26 Söndag 10:00 - 12:00

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker
debitering med 200 kronor per tillfälle och
bokas genom styrelsen@fano.se.

Ökning av ungdomsgäng i Kista
Under året har polisen markant ökat sin
närvaro i Rinkeby, Tensta och Husby. En
följd av detta är att "buset" har förflyttat sig till
nya platser, bland annat till Kista. Vi ber er

därför vara extra uppmärksamma. Ser ni
något misstänkt inom Fanös bostadsområde
eller på parkeringsplatserna, ring polisen på
nummer 112.

Orolig för inbrott via fönstret?
Just nu erbjuder Fanös låsleverantör att
montera fönsterlås i bostäderna. För
kostnadsförslag, beställning och mer
information, kontakta Råsunda lås på telefon
08-27 53 68.

Fanös boskola
Saker som absolut inte ska spolas ner i
vasken:
1. Fett och olja stelnar i rören och bildar en
propp hård som sten. Dessa ”fettklumpar”
går inte ens att lösa upp med hett vatten.
Istället:
Torka
bort
fettrester
från
stekpannan med hushållspapper innan du
diskar den i vasken.
2. Matrester som spolas ner i vasken kan
fastna i rören och minska tillströmningen av
vatten, vilket kan leda till stopp i rören.
Istället: Håva upp matresterna med en
vaskrensare i plast eller med en bit
hushållspapper och släng det i soparna eller
komposten.
3. Kaffesump som spolas ner i rören, i
kombination med gammalt fett som redan
finns i rören kan leda till propp. Istället:
Släng sumpen i soporna eller i komposten.
4. Kaustiksoda är starkt frätande, giftig och
utgör en hälsorisk. Om det spolas ner kan
det skada rören, om inte proppen löses upp
måste en rörmokare handskas med giftet.
Istället: Använd bakpulver, såpa eller
diskmedel och häll därefter kokande vatten i
diskon. Gör detta regelbundet. Fungerar det
inte så rensa manuellt eller ring en
rörmokare.
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Meet us on Thursdays 19.00–19.30 on Sorögatan 45, entrance from Ärvingegången
Telephone 08-751 58 79

Successful autumn cleaning!

Increase of gangs

A big thanks to all of you who participated in
the autumn cleaning day and made it
successful! A lot of things were completed,
the serving was well-attended and the
refreshments were greatly appreciated. We
hope that even more people can join next
time and contribute to keeping this a friendly
neighborhood.

During the last year, the Police has
increased the surveillance in Rinkeby,
Tensta and Husby. Therefore, the gangs
have moved to other places such as Kista. If
you see anything suspicious in our
neighborhood, please call the police on 112.

Closing Thursday evening session
Norstaden will open a service office at
Sorögatan 45. A janitor from Norstaden will
be at the office every Friday mornings
between 07.00 – 08.00. Because of this, the
board has decided to stop attending the
Thursday evenings between 19.00 – 19.30.
October the 26th will be last opportunity to
meet someone from the board on a Thursday
evening. The first opening day of
Norstaden’s service office will be on Friday
the 3rd of November between 7 – 8 am.

Time to change to winter tires!
The autumn is here and it is now time to
change to winter tires on the cars. The
opening hours of the tire storage at Fanö is
as follows:
•
•
•
•

2017-11-09 Thursday 18:00 - 20:00
2017-11-12 Sunday 10:00 - 12:00
2017-11-23 Thursday 18:00 - 20:00
2017-11-26 Sunday 10:00 - 12:00

Access to the storage at any other time than
mentioned above is possible for a fee of 200
SEK. Please send an e-mail to
styrelsen@fano.se to book an appointment.

Window locks
You can install a window lock, if you are
worried of burglars. Please contact Råsunda
lås on 08-27 53 68 for more information.

Fanö’s living school
Things that you are not permitted to flush
down the sink:
1. Fat and oil solidify in the pipe and become
hard as stone. These ”fat lumps” cannot
even be dissolved with hot water.
Instead: Wipe the frying pan before washing
in the sink.
2. Food-residue/ Left-overs that are
flushed down in the sink might get stuck and
clog the pipes.
Instead: Remove the food remains from the
sink and throw them in the trash.
3. Coffee-grounds that are flushed down in
the sink can clog the pipes. Instead: Throw
the coffee-grounds in the trash or in the
compost.
4. Caustic soda is highly corrosive and toxic
posing a health hazard. If it is flushed down
the sink it might damage the pipes. If the clog
is not dissolved, a plumber has to handle the
toxic. Instead: Use baking soda or soap and
pour boiling water afterwards. Do this
regularly, if this does not solve the problem
call the plumber.

Warm autumn regards from The Fanö board
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www.fano.se

Housing Society Fanö
Org.nr: 716416-3722

styrelsen@fano.se

