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Föreningsstämma! 

På måndag den 13:e juni klockan 18:30, har 

vi föreningsstämma. Den hålls som tidigare 

i Kvarnbackaskolans matsal. Ingång mellan 

huvudbyggnaden och gymnastiksalen. 

Årsredovisningen, valberedningens förslag, 

dagordning samt de motioner som inkommit 

har delats ut till alla hushåll. 

Föreningsstämman är vårt högst beslutande 

organ där alla vi medlemmar väljer de 

representanter som vi vill ska förvalta vår 

förening och våra fastigheter.  

 
Garage och parkering 

I föreningen finns det ca 10 st MC-platser i 

garage, ca 55 st bilplatser i garage samt ca 

170 bilplatser utomhus. Föreningen består 

av 294 lägenheter. Det finns således inte en 

plats till varje lägenhet. 

Det är HSB som sköter köerna till de olika 

platstyperna och de kan svara på frågor 

kring dessa. Enklast är att ringa dem på 

kontorstid på 010-442 11 00. 

Vi har endast ovan nämnda 

parkeringsplatser i föreningen. Det erbjuds 

heller inget ”p-tillstånd” medan man väntar. 

 
Felanmälan 

Upptäcker du något fel i föreningen, som 

trasiga lampor, trapphusdörr som inte går 

att stänga eller kanske ett staket som är löst, 

då ska du anmäla det till Nordstaden!  

Detta kan du göra via telefon eller på deras 

hemsida:  

• 08-587 801 00  

• https://nordstaden.se/felanmalan/  

 
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/  

 

Glad sommar! 
Nu står sommaren för dörren, grillar dras 

fram och vi njuter av solen. Tänk på att visa 

respekt för dina grannar när du grillar med 

vänner en fin sommarkväll.  

Även styrelsen åker på en del semester 

under sommaren vilket kan göra att det blir 

längre svarstider än vanligt på mailen.  

 

 

Glad sommar  

önskar styrelsen! 
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