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Sorögatan 29
Ytterdörrar är bytta, hissen monteras just nu
under  ett  par  veckor,  lägenheter  besiktas
och  eventuella  invändiga  reparationer
planeras. Det stora som är kvar är fönster
och fasad i trapphuset.
Tyvärr  har  det  visat  sig  att
försäkringsbolagen kan vara jobbiga att ha
att  göra  med  vilket  skapar  merjobb  för
styrelsen. 

Däckförvaring
De flesta har hämtat ut sina sommardäck.
Om du har hämtat ut men inte lämnat in så
behöver du meddela före 15:e april om du
vill  ha  kvar  din  plats.  Detta  meddelande,
eller  bokning av en tid  för  att  hämta eller
lämna dina däck kontakta dack@fano.se

Råttor
Vi har tyvärr ett bestånd av råttor som rör
sig i  föreningen.  Lämna inte matrester ute
och  vill  du  mata  fåglar  så  gör  det  på  en
plats som råttorna inte kommer åt.  

Inglasade terrasser
Det  är  inte  tillåtet  att  använda  jacuzzi,
bassänger  eller  liknande  på  de  inglasade
terrasserna. 

Hundägare
Du som är hundägare och rastar din hund
på  våra  gemensamma gräsytor  visar  stor
respektlöshet mot dina grannar. Det är inte
tillåtet  att  rasta  hundar  inom  vårt  område
utan du hänvisas till andra gräsmattor, även
om det är längre att gå. 

Städdag
På grund av Corona-pandemin så minskas
städdagen ned till att endast ha containrar
på plats. Ingen gemensam städinsats eller
fika  kommer att  genomföras.  Skulle  du få
för  dig  att  gå  och  plocka  lite  skräp  just
denna dag så kommer vi inte att stoppa dig,
men inget organiserat. Containrarna står på
plats söndagen den 10:e maj mellan 10-13.

Förmöte
På  grund  av  Corona-pandemin  så  stryks
även  denna  punkt  i  samband  med
städdagen. Har du frågor så ställ dem gärna
till styrelsen@fano.se.

Föreningsstämma
Som vi meddelade i föregående Fanö Nytt
så hålls det föreningsstämma den 28:e maj
klockan 18:30 i Kvarnbackaskolans matsal. 

Vi  jobbar  efter  att  kunna  genomföra  den
enligt  plan  men  vi  följer  naturligtvis
utvecklingen  av  Corona-pandemin.  Visar
det sig närmare dagen i fråga att det inte är
möjligt  att  genomföra  en  stämma  på  ett
säkert sätt så finns det möjlighet att skjuta
på den. 

Vi  har  styrelsemöte  den  4:e  maj  och
kommer veta mer då.

  Engagera dig i föreningen!
Valberedningen håller ständigt ögonen
öppna efter engagerade boende som är
villiga att tillföra sin kompetens och arbeta
för föreningens bästa. Är du intresserad av
sitta i Fanös styrelse? Eller kanske hjälpa till
i  valberedningen?  Fritidskommittén?
Kontakta  i  så  fall  valberedningen  på:
valberedning@fano.se
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