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Stämman flyttad! 

På grund av olika anledningar har styrelsen 

bestämt att flytta på föreningsstämman. 

Den kommer i stället gå av stapeln 

måndagen den 13:e juni klockan 18:30. 

Som vanligt håller vi till i 

Kvarnbackaskolans matsal. Ingång 

mellan huvudbyggnaden och 

gymnastiksalen. 

Årsredovisningen, valberedningens förslag, 

dagordning samt de motioner som inkommit 

delas ut inom kort i alla brevlådor. 

Föreningsstämman är vårt högst beslutande 

organ där alla vi medlemmar väljer de 

representanter som vill ska förvalta vår 

förening och fastigheter.  

 
Förmöte inför stämman 

Vi i Fanö har en tradition av att ha 

ett ”förmöte” inför föreningsstämman. Detta 

är ett tillfälle att komma och ställa alla 

möjliga frågor till styrelsen, frågor som 

kanske inte riktigt hör till ett årsmöte. Det 

kan vara frågor som att man tycker det ska 

vara mer blommor i rabatterna, att ens 

trapphus behöver målas om eller önskemål 

om att vi borde ha en sommarfest för alla 

medlemmar. Saker som inte kräver ett 

formellt beslut.  

Förmötet har tagit paus under pandemin 

men nu är det tillbaka. Vi håller det en 

knapp vecka före stämman, nämligen 

tisdagen den 7:e juni kl 18:00 i 

föreningslokalen (Sorögatan 45, ingång 

från Ärvingegången).   

 

Välkomna på dessa två möten! 

 

 
Städdagen 

Stort tack till alla som kom ut och hjälpte till 

att fixa i ordning i vårt område. Även väldigt 

roligt att se så många dyka upp i 

föreningslokalen och umgås med sina 

grannar.  

Vi kan även konstatera att det slängdes 

väldigt mycket skräp. Vi fyllde de två 

containrarna, på 30 kubikmeter var, till 

bredden.  

 
Renovering 

Vi vill påminna om vikten av att läsa 

informationen som finns och fylla i en 

ansökan om ni tänker göra en renovering i 

bostaden. Detta förfarande har sparat 

föreningen stora kostnader då vi kan 

säkerställa att det är behöriga entreprenörer 

som används och att branschstandarder 

följs. En av de vanligaste orsakerna till 

vattenskador (som är den dyraste typen av 

skada) är att det har slarvats med arbetet. 

Så om du ska renovera, läs informationen 

på hemsidan först och har du några frågor 

är du välkommen att kontakta oss på 

styrelsen@fano.se.  

https://se.fano.se/renovering/  
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