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Städdagen 

Tack till er som kom och tog hand om vårt 

område. Och tack till dig som slängde 

skräpet i containrarna, istället för att ställa 

det vid sopnedkasten. Vi hoppas på att vi 

kan få fika tillsammans i vår.   

 

Däckförråd 
Öppettiderna för däckförrådet denna höst 

har satts till  

• Torsdag 5/11, 18-20 

• Söndag 8/11, 10-12 

• Torsdag 26/11, 18-20 

• Söndag 29/11, 10-12 

Tillträde utanför dessa tider bokas genom 

dack@fano.se och kostar 200 kr per tillfälle.  

Vill du ställa dig i kö för en plats i förrådet så 

skicka ett mail till samma adress med namn, 

telefon och ditt lägenhetsnummer.  

 

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 återställning eller rivning. 

Fyll i blanketten för ansökan om renovering, 

skicka in till styrelsen och invänta svar 

innan renoveringen påbörjas. Blanketten 

finns på hemsidan:  

https://se.fano.se/renovering/   

 
Tomträtten 

I veckan gjorde SVT Stockholm ett 

reportage om att tomträttsavgälden höjs 

markant för de föreningar som inte äger 

marken som byggnaderna står på.  

Artikel: tinyurl.com/tomtratt 

Efter en extra stämma i januari 2018 så 

beslöt Brf Fanö att köpa loss tomträtten från 

Stockholm stad, vilket gör att vi inte 

påverkas av denna höjning.  

 

Oförändrad årsavgift 
På senaste styrelsemötet så fattades 

beslutet om att låta årsavgiften vara 

oförändrad även kommande år. Senaste 

höjningen var årsskiftet 2014/2015.    

 

Brandvarnare 
Så här på hösten är det läge att byta batteri 

i sin brandvarnare. Den första december är 

det ”Brandvarnardagen” vilket kan vara ett 

bra återkommande tillfälle att göra just det. 

En brandvarnare kan rädda både liv och 

egendom så se till att den fungerar genom 

att testa den en gång i kvartalet! 

Läs mer här: tinyurl.com/brandvarnardagen 
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