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Sommarfest! 

Tack till alla er som deltog på föreningens 
sommarfest i helgen. Mat, underhållning och 
trevligt sällskap i underbart väder är en 
lysande kombination. Ni som missade 
tillfället får ta revansch nästa sommar.  
 

Trädgårdsskötsel 
Beskärning och klippning av buskage sker 
med start under augusti. 

 
Bollspel 

Det är förbjudet att spela bollspel på 
föreningens gräsmattor. Spelglada hänvisas 
till Kvarnbackaskolan och konstgräsplanen. 

 
Trapphus 

Tack för den fina ordningen i trapphusen!  
Det minimerar brandrisken och bidrar till 
trevligheten i föreningen. 
 

Rökförbud 
Sedan första juli i år så har antalet platser 
med rökförbud utökats. Detta innebär att det 
bland annat inte är tillåtet att röka i anslutning 
till portar eller lekplatser.  
 
Vi vill även påminna alla rökare om att slänga 
fimparna i lämpliga kärl och inte på marken 
eller i buskar. Låt oss tillsammans hålla vårt 
område rent. 
 
 
 
 
 
 

 

Vattenarbeten 
Vi har haft ett flertal vattenskador på grund 
av enkla misstag, t ex vid byte av disk- eller 
tvättmaskin. 
Vid arbete med vatten så ska en 
auktoriserad firma anlitas för att säkerställa 
att det blir gjort på rätt sätt.  
 

Nyckelbrickor/taggar 
Alla beställningar av nyckelbrickor (taggar) 
görs via email till styrelsen@fano.se 
alternativt som brev i föreningens brevlåda 
på Sorögatan 45. Endast 
lägenhetsinnehavaren kan beställa.  
 

Råttfällor 
Nomor har ställt ut ca 15 stycken nya och 
effektivare råttfällor. De ser ut så här: 
 

 
 

 
 

 

Njut av sensommaren önskar Styrelsen brf Fanö 
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Summer party 

Thank you all that joined us for this year’s 
summer party! Food, entertainment and nice 
company, in terrific weather is a great 
combination. Those of you who missed it will 
get a new chance next year.  
 

Gardening 
Trimming and cutting of the bushes will 
begin in August. 

 
Ballgame 

It is not allowed to play on our fields with balls. 
Anyone who wants to play some soccer is 
referred to Kvarnbackaschool and the soccer 
field. 

 
Stairwells 

Thank you for the good order in our 
stairwells. It minimizes the risk of fire and 
contribute to the niceness in Brf Fanö. 
 

Smoking ban 
Since the 1:st of July this year the number of 
places with a smoking ban has increased. 
This means that in proximity to the stairwell 
doors and the playgrounds you are not 
allowed to smoke.  
 
We would also like to remind all smokers to 
throw their cigarette buds in the appropriate 
bins and not on the ground or in the bushes. 
Let's work together to keep our grounds 
clean. 

 
 
 
 
 
 

 
Water installations 

We have had several incidents involving 
water installations due to simple mistakes. 
For example, when changing laundry 
machine or dishwasher.  
Water installations should only be done by a 
licensed professional to ensure it's done 
properly.   
 

Key tabs 
All orders of key tabs must be done through 
email to styrelsen@fano.se or via letter in 
our mailbox on Sorögatan 45. Only the 
owner of the apartment can place an order. 
 
 

Mousetraps 
Nomor has place about 15 new and more 
effective mousetraps around in our area. 
They look like this: 
 

 
 

 

 

 

Enjoy the late summer!  

The Fanö Board 

Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt. 
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