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Föreningsstämma 

Årets föreningsstämma planeras till den 

17:e juni. Sista datum för att skicka in 

motioner till styrelsen är 28:e februari. En 

motion ska lämnas skriftligen, via e-post 

eller i vår brevlåda på Sorögatan 45, ingång 

från Ärvingegången.  

Tyst efter klockan 22 
Som boende i flerbostadshus behöver vi 

alla visa hänsyn till våra grannar. Därför är 

det inte tillåtet med höga ljud efter klockan 

22. Tänk på att ljud färdas genom 

byggnaden och att det du tycker är en 

lagom nivå på musiken kan upplevas som 

störande inne hos grannen.  

Arbeten i bostaden som framkallar ljud, till 

exempel borrning, får endast ske mellan 

08–18 på vardagar och 10–18 på helger.  

Filter till fönsterventiler 

Ovanför flera av dina fönster sitter en ventil 

och i den ventilen finns ett filter. Detta går 

att tvätta om det har blivit smutsigt.  

Saknas filter kan du vända dig till styrelsen 

för att få ett nytt.  

Engagera dig i föreningen! 
Valberedningen håller ständigt ögonen 

öppna efter engagerade boende som är 

villiga att tillföra sin kompetens och arbeta 

för föreningens bästa. Du kan kontakta 

valberedningen på valberedning@fano.se 

 

 

 

 

Renovering 
Tack till er som har sökt tillstånd för 

renoveringar. Genom dessa har föreningen 

kunnat säkerställa att auktoriserade firmor 

används och det har lett till att vi har färre 

vattenskador, vilket sparar pengar och 

lidande för oss alla.  

Tänker du renovera? Läs mer och sök om 

tillstånd här: http://se.fano.se/renovering/  

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. 

Tvättstuga stängs av i tio dagar 

Vi ska måla om och göra vissa andra 

arbeten i tvättstugan på Sorögatan 93. 

Under tiden kommer den inte att kunna 

användas och därför är bokning blockerad 

för den perioden. Den kommer vara stängd 

från den 8:e till den 17:e februari.  

Tvättstugan i 57:an är öppen som vanligt.  

Mer info om tvättstugorna hittar du på vår 

hemsida: http://se.fano.se/tvattstugor/  
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