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Större möbler och vitvaror
Det  är  inte  tillåtet  att  lämna  möbler  och
vitvaror  i  föreningen.  Det  kostar  oss
medlemmar  pengar  för  att  beställa
bortforsling. Om du behöver ställa ut något
för att hämta upp det lite senare, sätt då en
lapp på möbeln med lägenhetsnummer och
när det planeras att forslas bort. 

Mindre elektronik kan lämnas i cykelboden
med nummer  42  som finns  på  Sorögatan
vid hus 95. 

Fint i trapphusen och förråd
Tack för att  ni  tar hand om våra trapphus
och  entréer!  Det  är  väldigt  lite  skräp  och
mycket  fina  blommor  i  fönstren.  Även  i
barnvagnsrummen  och  cykelbodarna  var
det bra ordning, Tack!

Välkommen på stick- och virkcafé!
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  18-
21 enligt följande:

 5:e februari
 26:e februari
 18:e mars
 8:e april
 29:e april
 20:e maj

Rökning och fimpar
Det är förbjudet att röka i anslutning till våra
entréer och i våra gemensamma utrymmen.
Släng  fimpar,  hundbajs  och  skräp  i
papperskorgar  och  sopsugen.  Släng  det
inte på marken. 

Denna  nedskräpning  kostar  oss
medlemmar och boende i slutändan pengar
för renhållning. 

Renoveringar
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: 
http://se.fano.se/renovering/     

Andrahandsuthyrning
Kom  ihåg  att  be  om  styrelsens
godkännande innan du hyr ut i andra hand.
Styrelsen  har  uppdaterat  reglerna  för
andrahandsuthyrning och det är inte längre
nödvändigt  att  ha  beaktansvärda  skäl  för
uthyrning. 
Du hittar blanketten på hemsidan:
http://se.fano.se/blanketter-stadgar-och-
arsredovisningar/ 
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