Nr. 3, Mars 2018 | Utgivare: Styrelsen, Fanö | www.fano.se | styrelsen@fano.se
Service fredagar 07.00 – 08.00 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 751 58 79

Förbjudet att rasta hundar
Rastning får endast ske på speciellt avsedda
plaster. På andra offentliga platser råder det
koppeltvång i Stockholmsområdet, där brf
Fanös område ingår. Därav är det förbjudet
att rasta hunden på föreningens område.

Viktigt att betala avgift/hyra i tid
Kom ihåg att betala avgiften till lägenheten,
hyra till parkerings-/garageplats i tid. Om du
är sen med betalningen kan du behöva
betala extra avgifter och riskerar att mista din
nyttjanderätt av lägenheten eller din
parkerings-/garageplats. Autogiro och efakturor är två enkla hjälpmedel för att betala
fakturor i tid, kontakta din bank för hjälp.

Snart dags att byta däck
Snart är snön borta och våren här! Då är
dags att byta till sommardäck på bilarna.
Fanös däckförråd har öppet enligt följande i
vår:
•
•
•
•

2018-03-22 Torsdag 18:00 - 20:00
2018-03-25 Söndag 10:00 - 12:00
2018-04-05 Torsdag 18:00 - 20:00
2018-04-08 Söndag 10:00 - 12:00

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker
debitering med 200 kronor per tillfälle och
bokas genom dack@fano.se. Samma mail
används även för att ställa sig i kö till en
plats, då förrådet för tillfället är fullt.

Snart dags för vårstädning
Den 29e april är det dags för årets
vårstädning. Vi träffas som vanligt kl. 10 på
Fanö torg. Städdagen avlutas sedan med
fika i föreningslokalen.

Föreningsstämma och förmöte
inför stämman
Årets föreningsstämma kommer att hållas
den 4e juni. Särskild kallelse skickas ut
separat
senare.
Förmöte
inför
föreningsstämman kommer att hållas efter
vårstädningen i föreningslokalen den 29e
april kl 14.00.

Ta hand om era sopor
Det är tråkigt när det ser
ut som på bilden.
Soppåsar som lämnas
ute lockar till sig råttor
som
gör
området
otrevligt. Är det stopp i
det
”vanliga”
sopnedkastet som ni
använder, använd er av
andra
fungerande
sopnedkast.

Bilden
är
tagen
vid
radhusen Sorögatan 109 –
115.

Välkommen på stick- och virkcafé
Kom och sticka, virka och umgås i
föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång
via Ärvingegången). Vi träffas onsdag den
28e Mars och 18e april kl. 18-21. Alla är
hjärtligt välkomna!

Renovering
Alla renoveringar som involverar vatten,
avlopp och/eller köksfläkt (ventilation)
MÅSTE bli godkända av styrelsen innan
de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån
om att renoveringen ska vara korrekt utfört
och för att ni ska slippa eventuella kostnader
gällande utrivning och/eller fuktskador. Fyll i
blanketten för ansökan om renovering,
skicka in till styrelsen och invänta svar innan
renoveringen påbörjas. Blanketten finns på
hemsidan:
https://www.fano.se/arkivet/renovering/

Varma hälsningar från Styrelsen brf Fanö
Please turn the page for an English version of Fanö News
www.fano.se
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Not allowed to walk the dog
without a leash
It is only allowed to walk the dog without a
leash on specially designated places. It is
mandatory to have the dog leased on all
other public places in the Stockholm area,
which includes Brf Fanö´s premises.

Important to pay the fee or the rent
on time
Please pay the fee to the apartment or the
rent for parking / garage space on time. If you
are late with the payment, you may have to
pay additional fees and risk losing your right
to use the apartment or your parking/garage
space. Direct debit and e-invoices are two
easy tools to pay on time, contact your bank
for assistance.

General meeting and pre-meeting
The general meeting will be held on the 4th of
June. Separate invitation will be sent out
later. A pre-meeting will be held after the
spring cleaning on the 29th of April at 14.00
on Sorögatan 45.

Please take care of your garbage
It is not nice when it looks
like this. Garbage bags
that are left outside
attracts rats, which make
our area unpleasant. If
the “regular” garbage
chute is out of order,
please
use
another
functioning one.

Bilden
är
tagen
vid
radhusen Sorögatan 109 –
115.

Time to change to summer tires
soon

Welcome to knitting and crocket
gathering

The snow is soon gone, and spring is
coming, and it will be time change to summer
tires on the cars. The opening hours of the
tire storage at Fanö is as follows:

Come to knit, crocket and inspire or to
socialize at Sorögatan 45 (entry via
Ärvingegången) between 18.00-21.00 on
Wednesday the 28th of March and the 18th of
April. Everyone is warmly welcome!

•
•
•
•

2018-03-22 Thursday 18:00 - 20:00
2018-03-25 Sunday 10:00 - 12:00
2018-04-05 Thursday 18:00 - 20:00
2018-04-08 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
dack@fano.se to book an appointment or to
queue for a space, as the storage is full.

It is soon time for spring cleaning
The yearly spring cleaning will take place on
the 29th of April. We meet as usual at 10.00
on Fanö Torg. The celaning day ends with
coffee at Sorögatan 45.

Renovation
All renovations that involve water, the
draining system or the ventilation
(kitchen fan) MUST be approved by the
Board before you can start the
renovation. This is to ensure that the
renovation
will
be
performed
by
professionals and to minimize the risk of any
possible costs for you due to moisture
damage. Please fill in the form, send it to the
Board and await response before you start.
The
form
is
available
on:
https://www.fano.se/arkivet/renovering/

Warm greetings from the Board!
Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt.
www.fano.se
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