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Städdag på söndag 
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.   

Delar av styrelsen är på plats för att kunna 

svara på frågor.  

Detaljerad information finns anslagen i 

portarna. 

Ny lekplats utanför SG 107–111 
Lekplatsen utanför Sorögatan 107–111 är i 

behov av en upprustning. Arbetet med att 

riva den befintliga lekplatsen kommer att 

påbörjas snart. När rivningen är klar 

kommer det efterföljas av återuppbyggnad 

och montering av ny lekutrustning. Under 

byggtiden kan det vara lite stökigt på 

platsen. 

 

Föreningsstämma 
Styrelsen hoppas fortfarande kunna hålla 

föreningsstämma torsdagen den 17:e juni. 

Vi följer utvecklingen och restriktionerna för 

att kunna genomföra stämman på ett säkert 

och korrekt sätt. Styrelsen har planerat in 

ett extra styrelsemöte för att vid behov 

kunna senarelägga stämman för att kunna 

genomföra den på ett säkert och korrekt 

sätt. Enligt stadgarna ska en stämma 

utlysas senast två veckor i förväg och 

kommer därmed inte kunna flyttas utan att 

ny information meddelas i god tid.  

 
Rensning i cykelbodar 

I samband med städdagen kommer vi 

genomföra en rensning bland cyklarna i 

cykelbodarna. Vi har märkt upp varje cykel 

med en lapp, den lappen behöver tas bort 

innan den 9/5 för att cykeln ska stå kvar. 

 

 
Ensampass i tvättstugan 

Under pandemin har vi identifierat en 

önskan om att inte behöva dela tvättstuga 

på grund av smittorisken. Detta borde vi 

såklart adresserat tidigare men nu har vi till 

slut hittat en lösning. 

På vardagar kommer maskin 4–5 inte vara 

bokningsbara de tre första tvättpassen i 

57:ans tvättstuga. Det vill säga dessa pass: 

• 7:00-09:30 

• 09:30-12:00 

• 12:00-14:30  

Detta gäller från och med förra veckan fram 

till 2:a juli. Om smittläget inte förbättras kan 

åtgärden förlängas.  

Lösningen är en kompromiss mellan att 

erbjuda möjlighet till att tvätta själv och att 

inte ta bort för många tvättpass. 

 

mailto:se.fano.se
mailto:styrelsen@fano.se

