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Extra föreningsstämma 7 okt 
På torsdag, den 7:e oktober har styrelsen 

kallat till extra föreningsstämma med 

anledning av projektet Gemensam el. 

Stämman drar igång kl 19:00 i 

Kvarnbackaskolans matsal. För mer 

information, se tidigare utskick. 

Vi uppmanar dig som har en åsikt i frågan 

att komma på stämman och rösta. Kan du 

inte delta själv så kan en anhörig eller 

granne företräda dig genom en fullmakt. 

Blankett finns att ladda hem från vår 

hemsida.  

Däcktjänst 
Öppettiderna för däckförrådet denna höst 

har satts till   

• Torsdag 4/11, 18-20 

• Söndag 7/11, 10-12 

• Torsdag 18/11, 18-20 

• Söndag 21/11, 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 mejl till samma adress med namn, 

telefon och ditt lägenhetsnummer.   

Rent i trapphusen 

Det är inte tillåtet att förvara prylar i 

trapphusen, bl a på grund av brandrisk. 

Styrelsen ronderar regelbundet för att följa 

upp hur detta efterlevs.  

Senaste tiden har det varit väldigt rent och 

prydligt i våra trapphus och för det vill vi 

rikta ett stort tack till alla medlemmar!  

Elboden 

Trapphusen ser mycket bra ut, tyvärr är det 

värre med vår elbod. Det lämnas mycket 

där som inte är elektronik.  

Vänligen se till att skräp hamnar på rätt 

plats, för mer info om vad som ska vart, se 

vår hemsida:  

http://se.fano.se/avfallshantering/ 

   

Städdag 31/10 

Den sista oktober har vi höstens städdag. 

Utöver lökarna som nämndes i förra Fanö 

Nytt så kommer det som vanligt att finnas 

containrar mellan 10-13 mitt i föreningen. 

Där kan det mesta utom miljöfarligt avfall 

och elektronik slängas. 

 

Fredagsöppet stänger permanent 
När pandemin drog igång så stängde 

Nordstaden ned den mottagning som fanns 

på fredagsmornar på grund av hänsyn för 

deras personal. Under dessa ett och ett 

halvt år har vi i styrelsen inte upplevt någon 

efterfrågan på denna service. Vi har därför 

fattat beslutet att inte återöppna den.  

Nordstadens personal är fortsatt som regel 

på plats på fredagar och felanmälan sker 

som vanligt på 08-587 801 00. 

Kör inte in i onödan 

Vi har noterat en ökning av trafik in på vårt 

område. Vänligen kör inte in i onödan. Det 

ökar risken för olyckor med bland annat 

barn som springer och leker. Om du måste 

köra in, stäng bommen efter dig både på 

väg in och ut.  
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