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Motioner 

Sista datum för att skicka in motioner till 

årsmötet är enligt stadgarna den 28:e 

februari. Att datumet är så tidigt är för att 

styrelsen ska hinna bearbeta motionen och 

lämna ett svar som skickas med kallelsen 

till stämman. En motion ska lämnas 

skriftligen, via e-post eller i vår brevlåda på 

Sorögatan 45, ingång från Ärvingegången.  

 

Var vaksam 
Det har kommit styrelsen till känna att 

personer har smugit omkring i vårt område 

och känt på bland annat förrådsdörrar. Se 

till att trapphusdörrarna går igen, speciellt 

nu när det kan tänkas hamna snö, is och 

grus i vägen samt lås dina dörrar.  

Ser du något misstänksamt, ring 112.  

 

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/  

Mata inte fåglar 

Det finns tyvärr ett problem med råttor i 

Kista och även vi är drabbade. Vi har avtal 

med en firma som jobbar mot dessa 

skadedjur men vi misstänker att en sak som 

får dem att hushålla sig här är att det läggs 

ut mat till fåglar, som råttorna tar istället. 

Om du vill mata fåglar så häng upp en 

fågelmatare så att råttorna inte kommer åt. 

 

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/  

 

Ljud från grannar 

Förra månaden skrev vi om att det ska vara 

tyst efter klockan 22. Likväl som att vi ska 

visa hänsyn till våra grannar och inte låta 

onödigt mycket, så får man acceptera att 

visst ljud kommer från de som bor omkring. 

Barn är aktiva och skapar ljud, renoveringar 

(t.ex. pga. vattenskada) måste göras och för 

tillfället jobbar fler än normalt hemifrån.  

Det går inte att få helt tyst när man delar 

väggar, tak och golv med andra. Visa 

hänsyn men ha samtidigt förståelse.  
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