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Rent och snyggt

Vägglöss

Vi ser en positiv utveckling när det gäller
minskad nedskräpning, vilket är jättebra! När
det är rent i vår närmiljö bidrar det till en ökad
trivsel. Vi är alla ansvariga för att hålla brf
Fanö i fint skick. Genom att bland annat
slänga papper och skräp i papperskorgen,
inte ha föremål i trapphusen eller i loftgångar,
inte slänga fimpar på marken, då och då
plocka upp skräp från marken och slänga det
i papperskorgen, kan vi alla bidra till en bättre
miljö i brf Fanö.

Som ni kanske känner till, har vägglöss har
påträffats i ett fåtal lägenheter i brf Fanö. För
att bli av med detta har vi fått professionell
hjälp genom Nomor och situationen är nu
under kontroll. Det är viktigt att kontakta
Nordstaden på 08-587 801 00 om ni
påträffar
ohyra.
Detta
ingår
i
fastighetsförsäkringen och är därför utan
extra kostnad för er. Kom ihåg att det inte går
att sanera själv. Information om skadedjur
kan fås på www.nomor.se.

Vårstädning den 5e Maj

Välkommen på stick- och virkcafé!

Våren är snart här! Den 5e Maj är det dags
för årets vårstädning. Vi samlas vid Fanö
torg kl 10.00. Det kommer att finnas 2
containrar på plats, en för brännbart och en
för icke brännbart skräp. Färgburkar,
elektronik och bildäck är förbjudet att kasta i
båda containrarna. Från kl 11.30 serveras
enklare förtäring i föreningslokalen på
Sorögatan 45.

Kom och sticka, virka, brodera och inspirera
eller för att umgås i föreningslokalen på
Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången).
Stora som små är välkomna! Vi träffas var
tredje onsdag kl. 18-21, under våren blir det
följande datum:

Snart dags att byta däck
Snart är snön borta och våren här! Då är det
dags att byta till sommardäck på bilarna.
Fanös däckförråd har öppet enligt följande i
vår:
• 2018-03-28 Torsdag 18:00 - 20:00
• 2018-03-31 Söndag 10:00 - 12:00
• 2018-04-04 Torsdag 18:00 - 20:00
• 2018-04-07 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.

•
•
•

27e mars
17e april
8e maj
Väl mött!

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/
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Clean and Tidy

Bed bugs

We have noticed a positive trend on reduced
littering, which is very good! It increases
everyone’s well-being when it is nice and tidy
in our neighborhood. We are all responsible
for keeping Fanö in good condition. By
throwing paper and other garbage in the
bins, keeping the stairwells and exterior
corridors clean, not throwing cigarette butts
on the ground and now and then pick up
garbage from the ground and throw it in the
bin, we can all contribute to a better
environment in Fanö.

Bed bugs have been found in a few
apartments within brf Fanö. We have
received professional help from Nomor to
remove these and the situation is now under
control. It is important that you contact
Nordstaden on 08-587 801 00 if you
suspect vermin in the apartment. This is part
of the property insurance and is therefore
free of charge for you. Remember that it is
not possible to remove vermin by yourself.
More information can be found on
www.nomor.se

Spring cleaning the 5th of May

Welcome to knitting and crocket
gathering

The yearly spring cleaning will take place on
the 5th of May. We meet as usual at 10.00 am
at Fanö Torg. There will be two containers
that can be used to throw trash, one for
combustible and one for non-combustible
waste. Paint canisters, electronics and car
tires cannot be thrown in any of the
containers. Refreshments will be served in
the gathering hall at Sorögatan 45 from
11.30 am.

Time to change to summer tires soon
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:
•
•
•
•

2018-03-28 Thursday 6:00 - 8:00 pm
2018-03-31 Sunday 10:00 - 12:00 am
2018-04-04 Thursday 6:00 - 8:00 pm
2018-04-07 Sunday 10:00 - 12:00 am

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.

The leisure committee invites you to the
knitting and crochet gathering during the
spring at Sorögatan 45 (entry via
Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm.
Come to knit, crocket and inspire or to
socialize. We will gather on the following
dates:
•
•
•

27th March
17th April
8th May
Welcome!

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
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 Fanö Board
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