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Städdag 9/5 
Söndagen den 9:e maj har vi vårens 

städdag. Som de tidigare två tillfällena så 

blir det inget fika pga. rådande läge, vi 

hoppas att kunna återuppta det till hösten.  

Containrar för skräp (ej miljöfarligt) kommer 

finnas mitt i föreningen mellan 10:00 och 

13:00.   

 

Rensning i cykelbodar 
I samband med städdagen kommer vi 

genomföra en rensning bland cyklarna i 

cykelbodarna. Vi kommer märka upp varje 

cykel med en lapp, den lappen behöver 

tas bort innan den 9/5 för att cykeln ska 

stå kvar. 

Vi kommer även titta på om det står fler 

cyklar än förväntat i respektive bod. Är det 

för många så blir det svårt att få in och ut 

cyklarna. Hittar vi en bod med för många 

cyklar kommer de berörda uppmanas att 

åtgärda det, annars så plockar vi bort 

överskottet på städdagen.  

 

Meddela grannar vid renovering 
Tänk på att meddela dina grannar när du 

gör arbeten som genererar ljud, till exempel 

renoverar. En lapp i trapphuset med vem 

som gör vad och när det beräknas vara klart 

ökar förståelsen för störningarna. Tänk på 

att även radhus som är granne med 

trapphuset påverkas.   

 

 

 
Tack för att du betalar i tid! 

Vi vill från styrelsen rikta ett tack till alla 

medlemmar som månad efter månad 

betalar de olika avgifterna i tid. Det är en 

tråkig uppgift för oss att skicka påminnelser 

när någon är sen med sin betalning.  

Tack för att ni sköter det så bra! 

 

 
Elboden 

Elboden finns till för att underlätta för oss 

medlemmar att göra sig av med mindre 

elavfall. På senare tid har det lämnats andra 

saker som exempelvis hushållssopor. Detta 

felaktigt placerade avfall skapar onödiga 

kostnader för föreningen och oss 

medlemmar. 

 
 

Hemsida 

Vi har en hemsida som du hittar på 

https://se.fano.se. Här hittar du en hel del 

nyttig information och ett bra ställe att börja 

leta efter svar på frågor du kan tänkas ha. 

Vi försöker hålla den uppdaterad och fylla 

på med svar på återkommande frågor. Är 

det något du tycker borde finnas där så 

skicka ett email till styrelsen.   
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