
Fanös Nyhetsarkiv Perioden 2005-04-29 till och med 2016-11-11 
Information sparad från BRF Fanös gamla hemsida 
 
 
Här kan du läsa tidigare nyheter, samt ladda ner och läsa eller skriva ut tidigare Fanö Nytt. 

Tänk på att äldre nyheter kan vara inaktuella och att deras länkar kanske inte fungerar 

längre. 

11 november 2016 

Jourtorsdagar 

Är stängd den 8:de december. Sista tillfället att träffa någon i styrelsen före jul är den 22:e 

december och första tillfället 2017 är den 12:e januari.  

Snart är det jul 

Kom ihåg att släcka levande ljus. December månad kan även vara ett bra tillfälle att byta 

batteri i brandvarnaren.  

12 september 2016 

Elektronik på balkonger/uteplatser 

Kyl/frysskåp, frysboxar och annan elutrustning som är avsedd för inomhusbruk får inte 

placeras och anslutas till vägguttag på uteplatser och balkonger. Det föreligger då stor risk 

för brand- och personskador såsom ström genom kroppen eller att någon kommer under ett 

skåp som ramlar.  

Car2Go / DriveNow 

Varken Car2Go eller DriveNow har något avtal med Q-Park varför du inte längre kan parkera 

på föreningens parkeringar utan att betala p-biljett.  

Däckförrådets Öppettider - Hösten 2016 

Däckförrådet har öppet följande dagar under november. Vid ut-/inlämning annan tid sker 

debitering med 200 kronor per tillfälle och bokas genom styrelsen@fano.se.  

• 2016-11-03 Torsdag 18:00-20:00 

• 2016-11-06 Söndag 10:00-12:00 

• 2016-11-17 Torsdag 18:00-20:00 
• 2016-11-20 Söndag 10:00-12:00 

 

18 augusti 2016 

Jourtorsdagar återigen igång! 

Nu är vi återigen igång med jourtorsdagar. Träffa en medlem från styrelsen kl 19-19.30 

varje torsdag på Sorögatan 45, ingång från Ärvingegången.  

Rökförbud på loftgångar 

Vänligen respektera att det råder rökförbud på loftgångar (Sg 67 och 95). Loftgångarna 

anses vara en förlängning av trapphuset och du får naturligtvis inte röka i trapphusen 

heller.  

Renovering 



Från och med 1 september måste du ansöka om godkännande för att få göra väsentliga 

ändringar av din bostadsrätt. Blankett finns under dokument, Renovering, "Information och 
ansökan vid väsentlig ändring i lägenhet".  

21 juni 2016 

Sommaruppehåll för jourtorsdagar 

Vi har inte öppet på torsdagen den 23/6, kvällen innan midsommarafton, sista tillfället att 

träffa styrelsen innan sommaruppehållet är den 30/6. Vi öppnar igen den 11 augusti.  

Årsmöte 2016 

Tack till alla som deltog på årsstämman!  

Ny styrelse 2016-2017 Brf Fanö 

 

• Arne Brovig, Ordförande 

• Kerstin Svensson, Vice Ordf 

• Bernt Wilander, Sekreterare 

• Marianne Persson, Ledamot 

• Djamshid Sadykov, Ledamot 

• Marianne Dahl, Ledamot 

• Jens Backeman, Ledamot 
• Tomas Uzdanavicius, Ledamot (ny) 

 

Grillning 

Vänligen ta del av reglerna för grillning under "Fanö a till ö"  

Renovering 

Från och med 1 september måste du ansöka om godkännande för att få göra väsentliga 

ändringar av din bostadsrätt. Blankett finns under dokument, Renovering, "Regler för 
ändring i lägenhet".  

23 maj 2016 

Årsmöte 2016 

Ordinarie stämma kommer att hållas den 30 maj kl 18.30 i Kvarnbackaskolans matsal.  

 

Förmöte inför ordinarie stämma kommer att hållas den 23 maj i samlingslokalen Sg 45, 

ingång från Ärvingegången kl 18.00 - 19.00. På förmötet har du chansen att ställa frågor 

och få svar på sådant som du undrar över. På själva stämman behandlas enbart de punkter 

som står med i dagordningen.  

Fönster i tvättstugor 

Vänligen försök att komma ihåg att stänga fönstren efter dig om du har det sista passet för 

dagen. Tvättstugan på Sg 93 har drabbats av skadegörelse av personer som tagit sig in pga 

att fönster lämnats öppna på natten.  

Vårstädning 2016 

Ett stort tack till alla som deltog på städdagen!  

Ingen jourkväll 23 juni 5/5 



Vi har inte öppet på torsdagen den 23/6, kvällen innan midsommarafton, utan du är 

välkommen åter den 30/6 istället.  

14 april 2016 

Ingen jourkväll på Kristi himmelsfärdsdag den 5/5 

Vi har inte öppet på torsdagen den 5/5 utan du är välkommen åter den 12/5 istället.  

Vårstädning 2016 

Vårens städdag infaller söndagen den 24 april. Vi möts kl 10.00 på Fanö torg! Det kommer 

även att finnas container för att slänga grovsopor. OBS! Ej miljöfarligt avfall! Efteråt bjuds 

det på fika i styrelselokalen på Sorögatan 45, ingång från baksidan.  

Foderbyten i badrum 

Information delas ut separat till respektive lägenhet och det är nödvändigt att 

instruktionerna om tillträde vid foderbyte följs. Antingen lämnar du dina nycklar eller så 

informerar du via telefon eller e-post att du är hemma de aktuella dagarna. Om tillträde ej 

ges, riskerar du att faktueras för de extrakostnader som du orsakar föreningen.  

Årsmöte 2016 

Ordinarie stämma kommer att hållas den 30 maj kl 18.30 i Kvarnbackaskolans matsal.  

 

Förmöte inför ordinarie stämma kommer att hållas den 23 maj i samlingslokalen Sg 45, 

ingång från Ärvingegången kl 18.00 - 19.00. På förmötet har du chansen att ställa frågor 

och få svar på sådant som du undrar över. På själva stämman behandlas enbart de punkter 

som står med i dagordningen.  

13 mars 2016 

Däckförrådets Öppettider - Våren 2016 

Däckförrådet har öppet följande dagar under våren 2016. Vid ut-/inlämning annan tid sker 

debitering med 200 kronor per tillfälle. Kontaktinfo till däckansvarig finns i portarna.  

• 2016-03-24 Torsdag 18:00-20:00 

• 2016-03-31 Torsdag 18:00-20:00 

• 2016-04-03 Söndag 10:00-12:00 

• 2016-04-07 Torsdag 18:00-20:00 
• 2016-04-10 Söndag 10:00-12:00 

 

Foderbyten i badrum 

Information delas ut separat till respektive lägenhet och det är nödvändigt att 

instruktionerna om tillträde vid foderbyte följs. Antingen lämnar du dina nycklar eller så 

informerar du via telefon eller e-post att du är hemma de aktuella dagarna. Om tillträde ej 

ges, riskerar du att faktueras för de extrakostnader som du orsakar föreningen.  

Vårstädning 2016 

Vårens städdag infaller söndagen den 24 april. Vi möts kl 10.00 på Fanö torg! Det kommer 

även att finnas container för att slänga grovsopor. OBS! Ej miljöfarligt avfall! Efteråt bjuds 

det på fika i styrelselokalen på Sorögatan 45, ingång från baksidan.  

Årsmöte 2016 

Ordinarie stämma kommer att hållas den 30 maj kl 18.30 i Kvarnbackaskolans matsal.  

 



Förmöte inför ordinarie stämma kommer att hållas den 23 maj i samlingslokalen Sg 45, 

ingång från Ärvingegången kl 18.00 - 19.00. På förmötet har du chansen att ställa frågor 

och få svar på sådant som du undrar över. På själva stämman behandlas enbart de punkter 

som står med i dagordningen.  

3 november 2015 

Ny ledbelysning i föreningen 

Nu har ny ledbelysning med närvarostyrning installerats i alla trapphus och ny ledbelysning 
har installerats på samtliga radhus. 

10 oktober 2015 

Nytt bokningssystem i tvättstugorna 

Vi har bytt bokningssystem för bokning av pass i tvättstugorna. Se den information som 

delats ut samt den som sitter uppsatt i tvättstugorna. Frågor kan ställas till 
jens.backeman@fano.se 

10 oktober 2015 

Däckförrådets Öppettider - Hösten 2015 

Däckförrådet har öppet följande dagar under hösten 2015. Vid ut-/inlämning annan tid sker 

debitering med 200 kronor per tillfälle. Kontaktinfo till däckansvarig finns i portarna.  

• 2015-11-05 Torsdag 18:00-20:00 

• 2015-11-08 Söndag 10:00-12:00 

• 2015-11-19 Torsdag 10:00-12:00 
• 2015-11-22 Söndag 18:00-20:00 

 

21 augusti 2015 

Nya stadgarna 

Föreningens nya stadgar godkändes av HSB 20150714 och finns nu att läsa under länken 

"Dokument" till vänster på denna sida. De kommer även att delas ut i pappersformat till alla 
lägenheter i föreningen. 

21 augusti 2015 

Information om godkända köksfläktar/spiskåpor 
Finns nu att läsa under länken "Dokument" till vänster på denna sida. 

21 augusti 2015 

Torsdagsjouren är igång igen 

Träffa en representant ur styrelsen på torsdagar kl 19.00-19.30 på Sorögatan 45, ingång 
från Ärvingegången. 

13 juni 2015 

Portkoderna tas bort på måndag 

Det finns fortfarande medlemmar i vår förening som inte har hämtat ut de nya taggarna. De 

koder som idag gäller dygnet runt kommer att tas på bort på måndag och då krävs en tagg 

för att komma in genom porten även dagtid. Nya dagkoder som kan användas mellan kl. 
06.00 - 21.00 kommer att delas ut under andra halvan av juni till respektive lägenhet. 

06 juni 2015 

Ny styrelse i Brf Fanö 



 

• Arne Brovig, Ordförande 

• Kerstin Svensson, Vice Ordf 

• Bernt Wilander, Sekreterare 

• Ilona Talapka, Ledamot 

• Marianne Persson, Ledamot 

• Jenny Cederlöf, Ledamot 

• Djamshid Sadykov, Ledamot (tidigare suppleant) 

• Marianne Dahl, Ledamot (ny) 

• Jens Backeman, Ledamot (ny) 

 

31 maj 2015 

Renovering av tvättstugan i 93:an i JULI 

Den 1 JULI 2015 påbörjas renovering av 93:ans tvättstuga. Renoveringen beräknas vara 

klar i början av augusti. Under tiden hänvisas boende till tvättstugan i Sorögatan 57. 

31 maj 2015 

Utdelning av nya taggar går trögt 

Du har nu två dagar kvar på dig att hämta ut dina nya taggar. Platsen är som vanligt 
Sorögatan 45, ingång från Ärvingegången. 

31 maj 2015 

Påminnelse om ordinarie stämma onsdag 3/6 kl 18:30 
Alla medlemmar är välkomna! 

26 maj 2015 

Utdelning av nya taggar 

Nu påbörjas utdelningen av taggar till det nya kodlåssystemet. Information delas successivt 

ut till alla boende i brevlådan med tider för när du kan hämta ut dina taggar. Platsen är som 
vanligt Sorögatan 45, ingång från Ärvingegången. 

28 april 2015 

Nya kodläsare 

Byte till nya kodläsare av AT-installation har nu påbörjats.  

 

Din gamla "plupp" kommer inte att fungera i den nya kodläsaren och därför kommer 

portkoden att gälla dygnet runt fram tills dess att alla fått de nya kodnycklarna (kallas även 

för taggar).  

 

Portkoden är densamma som förut.  

 

Separat information delas även ut till alla boende i trapphuset i samband med bytet.  

 

Bokningssystemet i tvättstugorna kommer att uppdateras efter att samtliga läsare i 
föreningen bytts ut. 

28 april 2015 

Vårstädning 

Ett stort tack till alla som deltog i vårstädningen! Ett stort tack även till fritidskomitten som 
ordnade med fika efteråt. 



14 april 2015 

Viktiga datum 

Ordinarie stämma kommer att hållas onsdagen den 3 juni kl 18.30.  

 

Informationsmöte inför ordinarie stämma kommer att hållas onsdagen den 27 maj i 

samlingslokalen Sg 45, ingång från Ärvingegången kl 19.00 - 20.00. På förmötet har du 

chansen att ställa frågor och få svar på sådant som du undrar över. På själva stämman 
behandlas enbart de punkter som står med i dagordningen. 

14 april 2015 

Däckförrådet 
Om du behöver komma in i däckförrådet, kontakta Bernt Wilander, telefon 070-871 22 38 

1 april 2015 

Nytt nummer för felanmälan 

Från idag byter föreningen jourfirma från Dygnet till Securitas Jourmontör  

 

Bytet innebär att felanmälan nu görs på www.nordstaden.se alternativt på telefonnummer 

08-587 801 00. Felanmälan kan göras dygnet runt.  

6 mars 2015 

Däckförrådets Öppettider - Våren 2015 

Däckförrådet har öppet följande dagar under våren 2015. Vid utlämning annan tid sker 

debitering med 200 kronor per tillfälle.  

• 2015-03-19 Torsdag 18:00-20:00 

• 2015-03-22 Söndag 10:00-12:00 

• 2015-03-29 Söndag 10:00-12:00 
• 2015-04-09 Torsdag 18:00-20:00 

 

23 februari 2015 

"Karttrick" 

Det s.k. "karttricket" har nått oss. En person kommer fram och håller i en karta och frågar 

efter vägen. Under tiden tar personen plånboken eller liknande med "den fria handen". Detta 

har tidigare varit flitigt förekommande i Sundbyberg och Solna. Styrelsen vill inte att fler ska 

drabbas varför vi uppmanar medlemmar att vara extra vaksamma om det kommer fram en 

person med en karta och frågar var de är. 

01 februari 2015 

Information från HSB 

Påminnelser har gått ut på samtliga avier som inte reglerats i HSB:s system och sedermera 

har även en inkassokörning utförts på den avisering som skedde i december avseende 

kvartal 1, 2015. Beklagligt nog så har det skickats ut en del felaktiga inkassokrav. HSB 

återkallar de felaktiga kraven omgående utan kostnader eller konsekvenser för den boende. 

HSB ber om ursäkt för det inträffade och för allt eventuellt merarbete och obehag som kan 
ha uppstått för medlemmar/hyresgäster. 

12 december 2014 

Bostadsrättstillägg i din hemförsäkring 



Som bostadsrättsinnehavare behöver du inte bara en hemförsäkring utan även ett 

bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget täcker den fasta inredningen i bostaden, 

exempelvis köksinredning (såsom köksbänk, häll, ugn, diskmaskin och skåp) 

badrumsinredning (såsom handfat och toalettstol), parkettgolv, klinkers och kakel. I det fall 

olyckan skulle vara framme är det väldigt viktigt för din egen privatekonomi att du har en 
sådan försäkring. Se till att skaffa en om du inte redan har det! 

9 november 2014 

Avgiftshöjning 2015 

Styrelsen meddelar härmed att avgiften kommer att höjas med 1,5% från årsskiftet. Detta 

motsvarar ungefär 75 kr för en normalstor trea. Vi har även beslutat att höja hyran för 

parkering med 50 kr per månad och plats. Detta gäller både garageplats och utomhusplats. 

Motiveringen är att vi vill amortera så mycket som möjligt på föreningens lån nu när 

räntorna är så låga. Dessutom behöver vi investera i föreningens två tvättstugor för att höja 
standarden. 

9 november 2014 

Gott om plats i däckförrådet 

Det finns gott om plats i däckförrådet och vi påminner om att det numera är gratis att 

förvara sina däck. Enda gången det kostar något är om du vill komma in i däckförrådet på 

annan tid än som annonserats. 

26 oktober 2014 

Däckförrådets Öppettider - Hösten 2014 

Däckförrådet har öppet följande dagar under hösten 2014. Vid utlämning annan tid sker 

debitering med 200 kronor per tillfälle.  

• 2014-11-06 Torsdag, 18:00-20:00 

• 2014-11-09 Söndag 10:00-12:00 

• 2014-11-20 Torsdag 18:00-20:00 

• 2014-11-23 Söndag 10:00-12:00 

 

 

Gul pirra för utlåning finns på plats i förrådet. Denna skall återlämnas omgående efter att 

däcken har förflyttats till bil som fördelaktligen parkeras utanför förrådet vid hörnet 

Fyngatan, Sorögatan. 

26 oktober 2014 

Höstens städdag 

Styrelsen tackar alla som deltog på höstens städdag!  

11 oktober 2014 

Grannsamverkan 

I början av oktober drabbades en familj på Sorögatan 107 av inbrott dagtid. 

Uppmärksamma grannar larmade polisen, fem patruller skickades till platsen och två av tre 

gärningsmän kunde gripas. Bra jobbat av dem som larmade och gav så bra vittnesuppgifter 

att inbrottstjuvarna kunde gripas!  

 
11 oktober 2014 

Västerortspolisen informerar 



Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I sam-band med 

detta ökar dessvärre även risken för bostadsinbrott.  

Var extra uppmärksam!  

Det är viktigt att fortsätta vara uppmärksam på okända fordon och personer som rör sig i 

ditt område. Du och dina grannar är bäst på detta. Prata med dem ni inte känner igen och 

ring in tips till Polisen (114 14). Glöm inte bort att informera ditt kontaktombud om 

händelser i ert område så snart som möjligt då alla boende bör bli extra medvetna om 

detta!  

Tänk som en tjuv  

Passa på att se över ditt boende, plocka undan stegar och andra saker som kan bli tjuvarnas 

redskap i deras jakt på dina tillhörigheter. Tänk också på att risken för inbrott är större på 

insynsskyddade tomter. Ha inga skymmande växter nära altandörrar och fönster. Förstärk 

gärna belysningen runt huset. Använd timer till inomhuslampor och förse ytterbelysningen 

med rörelsedetektorer. Snacka med din granne så att ni gemensamt håller koll åt varandra.  

Dina tips är viktiga pusselbitar  

Tipsa Polisen direkt via 114 14, om du observerar personer som du tror rekognoserar i 

området. Skriv ner signalement och anteckna registreringsnummer på deras fordon. Dina 

tips kan få stor betydelse och vara pusselbiten som saknas.  

Under pågående brott ringer du alltid 112.  

11 oktober 2014 

Höstens städdag 19 oktober 

Höstens städdag infaller söndagen den 19 oktober. Vi möts kl 10.00 på Fanö torg! Det 
kommer även att finnas container för att slänga grovsopor. OBS! Ej miljöfarligt avfall! 

8 juni 2014 

Torsdagsjouren 

 

 

Vi har beslutat att inte ha öppet torsdagen den 19/6, dagen före midsommarafton, utan 

sista tillfället att träffa någon från styrelsen blir istället torsdagen den 26/6. Sedan tar vi 
sommaruppehåll fram till den 14/8 då ni är välkomna åter. 

20 maj 2014 

Städning av garage 

Måndagen den 26 maj mellan 08:00-12:00 sker sopning av garagen. Entreprenören 
ansvarar ej för att bilar blir dammiga eller nedstängta under denna städning. 

6 april 2014 

Styrelsen informerar 

• Huskroppen Sorögatan 107-117 kommer att målas om under våren så att den får 

rätt färg. 

• Rökningsförbud råder i garagen. De som inte efterlever denna regel riskerar att som 

sista åtgärd bli av med sin garageplats 

• Om kodlåset till porten inte fungerar och du saknar en vanlig nyckel till porten, se då 

till att spara telefonnumret till Nordstaden: 08-32 40 60 (vardagar 07-16), 08-587 

801 30 (övrig tid) så kommer de och hjälper dig. 

4 april 2014 

Inbrottsförsök Fanö 



Som många vet så har polisen sedan en tid tillbaka varnat för ökad risk för inbrott i Norra 

Järva. Signalement är att det rör sig om flera unga män som i flera fall brutit sig in i radhus. 

Igår, torsdagen den 3 april vid ca 14:00 hade vi ett inbrottsförsök i BRF Fanö. Tack vare 

boendens insatts skrämdes dessa ungdomar iväg.  

 

Grannsamverkan uppmanar till fortsatt vaksamhet och att vid pågående brott alltid ringa 
112 eller vid tips ringa 11414. Sprid informationen till era grannar när ni träffar dom. 

1 april 2014 

Vårstädning 2014-04-13 

Varmt välkommen till vårens gemensamma städning med samling på Fanö torg klockan 

10:00.  

 

Två sopcontainrar kommer finns på plats under dagen. En för brännbara sopor och en för 

icke brännbara sopor. Elsopor hänvisas till föreningens elbod. Däckar, färg och annat 

miljöfarligt hänvisas till Lövsta eller Bromma återvinningscentral.  

 

Enklare förtäring serveras från 11:30. Vid bra väder serveras denna utomhus vid Fanö torg. 

Vid mindre bra väder serveras den i lokalen bakom Sorögatan 45.  

 

Välkomna! 
Fritidskommitén och Styrelsen 

1 april 2014 

Belysning Sorögatan 65 

I ett långsiktigt arbete att göra föreningen än mer miljö- och energimedveten pågår just nu 
ett prov med närvarostyrd belysning i trapphuset på Sorögatan 65. 

12 mars 2014 

Däckförrådets Öppettider - Våren 2014 

Däckförrådet har öppet följande dagar under våren 2014. Öppningar på övriga tider sker 

debitering med 200 kronor per tillfälle. Årsavgift betalas på hösten, alltså ingen betalning vid 

byte denna gång. Har du ingen befintlig plats och vill lämna in dina däck för förvaring 

betalas avgiften för 2014 vid detta tillfälle, avgiften är 100 kronor och gäller till och med 

höstens byte.  

• 2014-03-27 Torsdag, 18:00-20:00 

• 2014-03-30 Söndag 10:00-12:00 

• 2014-04-03 Torsdag 18:00-20:00 
• 2014-04-06 Söndag 10:00-12:00 

 

 

Gul pirra för utlåning finns på plats i förrådet. Denna skall återlämnas omgående efter att 

däcken har förflyttats till bil som fördelaktligen parkeras utanför förrådet vid hörnet 
Fyngatan, Sorögatan. 

4 mars 2014 

Förhöjd inbrottsrisk - grannsamverkan 

Viktig information från grannsamverkan! Förhöjd inbrottsrisk i norra Järva. Den senaste 

tiden har området runt Fanö varit hårt drabbade av inbrott under dagtid där man använt 

såväl ytterdörr som verandadörrar för att ta sig in i lägenheter. Polisen varnar specifikt för 

en grupp på 3-4 ungdomar (16-20 år) med utländsk härkomst som vid tillfällen har burit 



mörka kläder.  

 

Har du mer information eller tips att ge? Kontakta polisen på 114 14. Vid pågående brott 

ringer du alltid 112.  

 

Mer information kommer fortlöpande på facebook och hemsidan.  

 
/Grannsamverkan Fanö 

11 februari 2014 

Valberedningen informerar! 

Fanö Behöver dig!  

 
För mer information ta del av informationsblad genom att klicka här! 

22 januari 2014 

Information Styrelsemöte Januri 

• Dörrmattor får inte förvaras utanför lägenheterna. Detta på grund av brandrisk och 

städskäl. 

 

• Föreningen har i skrivande stund inte för avsikt att genomföra stambyte de närmaste 

10 åren. Styrelsen kommer senast 5 år innan påbörjandet av detta att avisera om 
denna. 

 

• Vid föreningens elbod får endast elrelaterade sopor placeras. För övriga grovsopor 

hänvisas till respektive återvinningscentral i Stockholm samt till när container 

placeras i föreningen i samband med städdag. 

 

• Köksfläktarna i respektive lägenhet ägs av föreningen och får ej bytas. Vid behov av 

filterbyte går det bra att besöka jourkvällarna på torsdagarna. Alla funderingar kring 
fläktbyte hänvisas till styrelsen. 

 

• Hundar får inte vistas på föreningens område utan koppel. Detta gäller även de 

grönområden som finns mitt emot kvarnbackaskolan 

 

9 januari 2014 

Lekplatsen Sorögatan 45-47 

Stark meddelar att sanden i sandlådan vid denna lekplats kommer att bytas ut till våren då 
produktionen av denna sand upphör under vintertid. 

27 december 2013 

http://fano.se/dokument/valberedningen2014.pdf


Många inbrott i norra järva 

Polisen informerar om en förhöjd inbrottsrisk i norra järva. Flera flerfamiljshus i vårt 

grannområde har nyligen drabbats. Inbrottstjuvarna bedöms hålla koll på vilka lägenheter 

och radhus som alltid är nedsläckta och på så sätt veta vilka boenden som är bortresta. 

Reser du bort så glöm inte att ställa en timer eller dylikt på belysningen, alternativt be en 
granne hjälpa dig att kolla till lägenheten. 

23 oktober 2013 

BRF Fanö nu även på Facebook 

För att enklare nå ut till alla boende i föreningen så ger vi oss ut i de sociala medierna och 

provar facebook. Här har vi förhoppningar om att nå ut med nyheter, bilder från 

gemensamma händelser, information kring grannsamverkan mm. Följ oss gärna på 
facebook genom att trycka här! 

23 oktober 2013 

STARK Fasad åtgärdar brister 

Under denna vecka påbörjar STARK åtgärder av de brister som påträffats efter kontroll och 
tidigare utskickad enkät. Aviseringar kring detta kommer att ske i er brevlåda. 

2 oktober 2013 

Vid byte av ytterdörr 

Ytterdörrar till rad- och terrasshusen skall vara av lika utseende i hela föreningen. Önskar 

man som boende att byta ut sin ytterdörr, t ex till en säkerhetsdörr så ska den ha viss 

färgkod. Se Ytterdörrar i Fanö A till Ö. 

28 augusti 2013 

Fönsterenkäten 

De enkäter som samlats in angående fönsterbytena är nu sammanställda och överlämnade 

till Stark för åtgärd. 

28 augusti 2013 

Höststädning 

Den 13 oktober är det dags för höststädning. 2 containers finns på plats mellan kl 10:00-

14:30. En container är avsedd för brännbart, den andra är för icke-bränbart som metall, 

hårdplast, krukor etc. Dock inget miljöfarligt, inga elartiklar eller bildäck. Elartiklar (allt som 

drivs med batteri eller har sladd) läggs i kärlet i elektronikboden, inte i containrarna. 
Vänligen respektera dessa regler, så slipper vi straffavgifter. 

11 april 2013 

Vårstädning 

Under vårstädningsdagen den 5 maj, mellan kl 10.00-14.30 kommer det finnas två 

containrar uppställda. En för brännbart och en för icke-brännbart, t ex metall, hårdplast och 

keramik. Elektronik (allt som drivs med batteri eller har sladd) läggs i kärlet i 

elektronikboden, inte i containrarna. Vänligen respektera dessa regler, så slipper vi 
straffavgifter. 

10 april 2013 

Takbrand i Fanö 

Vi har haft en mindre brand i föreningen under eftermiddagen. Det var vid takarbeten 

ovanför etagevåningen (snedtaket) Sorögatan 65 som något hände som fick till följd att det 

började brinna under takpappen. Takmontörerna som alltid har med sig handbrandsläckare 

kunde omgående börja bekämpa branden samtidigt som man larmade brandkåren, som ju 

är ganska nära. Brandkåren fortsatte sedan släckningsarbetet genom att såga upp taket för 

https://www.facebook.com/brffano
https://www.facebook.com/brffano
http://fano.se/info/index.aspx#ytterdorrar


att bättre komma åt brandhärden som var belägen i krypvinden. Som tur är behövde man 

inte använda speciellt mycket vatten så de huvudsakliga skadorna inskränker sig till 

yttertaket och möjligtvis behöver några takstolar/stöttor bytas. Under torsdagen (11/4) 

lägger man nytt tak enl. uppgift från platschefen. Takarbetena ingår som en del i det 

pågående renoveringsprojektet. 

11 februari 2013 

Valberedningen informerar 

Valberedningen vill få in förslag till kandidater till de förtroendeposter som ska väljas på 

stämman i maj. Kandidaterna ska helst vara tillfrågade om de ställer upp. 

Vi vill ha dina förslag senast den 31:a mars. Förslagen skickas/lämnas till valfri medlem 

i valberedningen. Se även kommande utskick. 

5 februari 2013 

Gästboken stänger 

Då gästboken inte används på det sätt som var tänkt, har styrelsen beslutat att stänga 

gästboken. För att komma kontakt med styrelsen, besök en jourkväll (torsdagar kl 19.00-

19.30) eller skicka e-post till styrelsen@fano.se. 

7 oktober 2012 

Höstens städdag 

Söndagen den 14:e oktober 2012 kommer vi att städa föreningen. Vi samlas kl 10 på Fanö 

torg. Efter städningen bjuder fritidskommitén på fika i styrelselokalen. Vänligen respektera 

reglerna för grovsopor! 

19 juni 2012 

Nya krav på rörgenomföringar 

I dokumentarkivet finns nu ett nytt dokument som beskriver kraven för rörgenomföringar 

vid renovering av kök och badrum. Om inte bostadsrättsinnehavaren ser till att dessa krav 

efterföljs kan det bli mycket kostsamt. 

25 maj 2012 

VARNING! Fler bostadsinbrott 

Fanö har åter igen drabbats av två bostadsinbrott den senaste tiden. Det senaste den 23 

maj runt 18-tiden vid Sorögatan 93. En stor mängd smycken stals. 

Det vandrar också omkring en mattförsäljare med sydlänskt utseende i området. Han 

försöker sälja mer eller mindre värdelösa mattor till äldre. Se upp så du inte blir lurad. 

Styrelsen uppmanar samtliga boende att se till: 

• Att dörrar till portarna verkligen går igen 

• Att inte släppa in eller låta obehöriga smita in 
• Att anlitade hantverkare blir informerade om vad som gäller 

27 januari 2012 

Grannsamverkan 

Sedan en tid tillbaka är Fanö med i Polisens Grannsamverkan. Mer information om hur man 

kan förebygga inbrott finns i dokumentarkivet. 

http://fano.se/styrelse/index.aspx
http://fano.se/nyheter/dokument/index.aspx
http://fano.se/nyheter/dokument/fano_polis.pdf
http://fano.se/nyheter/dokument/fano_polis.pdf


1 januari 2011 

Ny fastighetsskötare 

Från och med årsskiftet har Fanö ny fastighetsskötare, NordstadenStockholm. Vår hemsida 

är uppdaterad med kontaktinformation till felanmälan och jour. Själva 

lägenhetsadministrationen, d.v.s. överlåtelser m.m. hanteras fortfarande av HSB Täby:s 

områdeskontor. 

10 november 2010 

Gratis juridiska råd 

HSB:s jurister ger medlemmar kostnadsfri juridisk rådgivning kring boendet i 

bostadsrättsföreningen. Denna rådgivning ges per telefon vardagar kl 12-14. Telefonnumret 

är 0771-472 472. Även på HSB:s bokunskapssida kan man söka svar på vanliga frågor. 

3 maj 2010 

Vårens städdag 

Söndagen den 9:e maj kommer vi städa föreningen. Vi samlas kl 10 på Fanö torg. Efter 

städningen bjuder fritidskommitén på fika i styrelselokalen. Vänligen respektera reglerna för 

grovsopor! 

2 maj 2010 

Årsstämman 

Kommer att äga rum den 27:e maj, kl 18.30 i Kvarnbackaskolans matsal. Välkomna! 

1 maj 2010 

Informationskväll 

Den 17:e maj kl 18.30 i Kvarnbackaskolans matsal, kommer styrelsen och konsult från HSB 

att informera om våra renoveringsplaner för fasader, fönster och tak. I samband med det 

kommer vi även att ha förmöte inför årsstämman. Under årsstämman kommer endast 

dagordningen att behandlas, så passa på att ställa frågor till styrelsen den 17:e. 

29 mars 2009 

Earth Hour 

Om det var någon som missade det så var det Earth Hour igår. Även vår hemsida var 

nedsläckt, se hur den såg ut under gårdagen här 

28 mars 2009 

Släck för en ljusare framtid 

Idag släcker människor över hela världen ljuset mellan 20.30 och 21.30 i en manifestation 

för klimatet. Det är därför Fanös hemsida är "nedsläckt" idag också. Men oroa er inte, 

imorgon kommer vi tända igen! 

27 mars 2009 

Årsstämma och öppet hus 

Årets stämma kommer att hållas i Kvarnbackaskolans matsal den 28:e maj, kl 18.30-21.00. 

Precis som tidigare år kommer vi även att ha en Öppet Hus-kväll den 14:e maj i samband 

med jouren kl 19.00. Då kan ni träffa hela styrelsen och diskutera frågor som inte rör 

ekonomi och årsredovisningen. 

11 novmber 2008 

Nytt datum för Öppet Hus 

http://fano.se/info/index.aspx#nordstaden
http://fano.se/info/index.aspx#hsb
http://www.hsb.se/bokunskap
http://fano.se/bilder/fano_eh09.jpg


Styrelsen har blivit tvunga att flyttad dagen för Öppet Hus från den 27:e november till 

den 4:e december, kl 19.00. Då är du som är nyinflyttad eller har frågor att ställa till 

styrelsen välkommen till träfflokalen, Sorögatan 45, ingång från Ärvingegången. Välkomna! 

1 augusti 2008 

Hemsidan uppdaterad 

Efter en längre tids uppehåll, så smyglanseras nu Fanös nya hemsida. Vid en första anblick 

ser den ut som tidigare, men det finns mycket nytt och mer kommer så småning om. Menyn 

till vänster är omarbetad för att lättare kunna hitta informationen man söker. Det som 

tidigare hette "Viktig info" heter nu "Fanö A till Ö" och innehåller nu utökad information om 

det dagliga livet i vårt område. Det finns även en separat sida för mäklare som direkt kan 

hitta vad de oftast kontaktar styrelsen för att fråga. 

Den största förändringen har dock skett "bakom kulisserna". Den förra hemsidan var skapad 

med en gammal teknik som gjorde det svårt och tidskrävande att uppdatera den. Nu 

används modern webbteknik som gör det lättare att lägga till mer avancerade funktioner 

såsom inloggning för medlemmar, diskussionsforum, m.m. För den som är tekniskt 

intresserad så var den gamla sidan byggd i ASP med VBScript medan den nya bygger på 

ASP.NET/VB.NET och databasen MySQL. 

1 augusti 2008 

Steg ett av två 

Den nya hemsidan är ett första steg mot att få en hemsida som inte bara är helt öppen för 

alla, utan som även har en skyddad del som riktar sig endast till Fanöbor. I steg två kommer 

man kunna logga in till våra interna sidor där det kommer finnas mer information som 

endast rör medlemmarna. Bl.a. ett diskussionsforum. Målsättningen är att innan årsskiftet 
ska den delen vara klar. 

20 augusti 2007 

Bromma återvinningscentral 

Nu har vi fått en ny, supermodern återvinningscentral i Bromma där vi kan slänga skräp. 

Från Kista åker man Ulvsundavägen mot och förbi Bromma Flygplats och svänger höger mot 

Brommaplan i höjd med El-Giganten. Därefter första höger och sedan höger igen så man 

åker bakom Plantagen. Precis innan man kommer fram till flygfältet ligger Bromma ÅVC. 
Återvinningscentralen har öppet mån-tor 10-20 och fre-sön 9-17. 

20 augusti 2007 

Måla fönster 

Passa på att innan höstens regn och rusk se över dina fönsterkarmar och måla dem vid 

behov. Färg och pensel kan du hämta hos KFF. Ni som bor på loftgångarna vid Sg 67 och 

95, glöm inte bort ytterdörren när du bättrar på fönsterkarmarna. 

20 augusti 2007 

Höstens städdag inställd 

Det kommer inte bli någon städdag i år, helt enkelt på grund av att inga direkta åtgärder är 
planerade. 

20 augusti 2007 

Renoveringsplan för småbodar 

Markgruppen kommer att under hösten inspektera alla småbodar, cykelparkeringar och 

andra småbyggnader och därefter ta fram en åtgärdsplan för dessa. Vissa bodar har röt-, 



plåt- eller andra typer av skador och måste repareras eller bytas ut, vilket kommer ske 

löpande i behovsordning. 

2 juli 2007 

Fanös hundskola 

Vår förening består inte enbart av tvåbenta medlemmar, utan också ett antal fyrbenta. Att 

ha hund skänker mycket glädje och sällskap, men är också förenat med visst ansvar. Även 
för icke-hundägare finns det saker man bör tänka på i mötet med hundar. Läs mer 

24 juni 2007 

Cykelbodarna byggs om 

Från den 2 juli går det ej att kasta elavfall, eftersom resterande cykelbodar ska byggas om. 
Kärlen för elavfall återkommer när ombyggnationen är klar. 

17 juni 2007 

Jourkvällen tar sommaruppehåll 

Jourkvällen, torsdagar mellan 19.00-19.30 tar nu sommaruppehåll och återkommer 

den 23:e augusti 2007. Dock inte i träfflokalen, utan vid den tomma lägenheten vid 

Sorögatan 45. Ingång från Ärvingegången, mitt emot KFF:s garageportar. Detta pga att 

träfflokalen kommer att hyras ut till skolan, som behöver en lokal för en grupp autistiska 
barn. 

17 juni 2007 

Infart till gästparkering 

Marken vid infarten till gästparkeringen vid Sorögatan 29 och 67 har sjunkit ihop och bilar 

riskerar att skrapa i marken vid in- och utfart. För att kunna lägga ny asfalt måste man först 

ta bort rötter och annat som i dagsläget underminerar marken. Styrelsen har fått anbud från 
HSB Mark och väntar nu på att man ska komma igång med markarbetet. 

17 juni 2007 

Skadat träd tas ner 

Trädet utanför porten till 47:an kommer att tas ner under hösten och ersättas med ett nytt. 

Anledningen är att det tidigare har beskurits på den sida som ligger an mot husfasaden, 

vilket fått till följd att det blivit för tungt på motsatta sidan. Det har dessutom blivit angripet 
av skadedjur och riskerar därmed att falla. 

17 juli 2007 

Nya TV-kanaler i grundutbudet 

Com Hem meddelar att man från och med 1 september 2007kommer göra en del 

förändringar i det analoga grundutbudet. Det som kommer ske är följande: 

TV4 Sport ersätter Eurosport Nordic 

TV4 Sport (f.d. SPORT-Expressen) kommer visa toppfotboll från Serie A, Superettan, 

Hockeyallsvenskan med kvalserien, alpint, friidrott, hästsport, motorsport och handboll samt 

sportserier och sportfilmer. 

TV8 ersätter Discovery Mix 

Discovery Mix upphör som kanal och kommer ersättas med den svenska auktualitetskanalen 

TV8 med kända profiler som Lars Adaktusson och Fredrik Virtanen. Kanalen mixar nyheter, 

inrikes- och utrikesmagasin med dokumentärer, filmer och smart underhållning. 

Kanal 9 blir permanent 

Kanal 9 innehåller ett brett utbud av underhållning och sport. Kanal 9 frivisas idag på Com 

Hem-kanalen. 

http://fano.se/info/hundar.aspx


Du behöver inte göra någon kanalsökning eftersom de nya kanalerna tar över de befintliga 

kanalernas platser. För mer information gå in på www.comhem.se eller kontakta deras 
Kundservice på tel. 0771-55 00 00. 

25 april 2007 

Nu är det dags att nominera någon 

Det kan vara dig själv eller grannen till ett förtroendeuppdrag i Brf Fanö. Har Du synpunkter 

på Ditt boende? Tycker Du t ex att det är viktigt att ha: 

en vacker och trivsam utomhusmiljö 

låga räntor på våra lån 

bra sophantering 

trygghet 

gemensamma aktiviteter t ex fester, städdagar 

fungerande tvättstugor 

bra ekonomi i föreningen 

Vill Du vara med och påverka? Beredd att ta ansvar? Känna arbetsglädje tillsammans med 

andra boende? 

Har Du erfarenhet av ekonomi, byggnation, fastighetsförvaltning & underhåll, miljöfrågor, It 

(webb-teknik), att ordna fester för stora & små, trädgårdsskötsel, ge förslag på styrelsens 

sammansättning? Inför årsstämman i maj månad söker vi kandidater, Dig eller lämplig 

granne till styrelseposter, fritidskommittén och valberedningen. Nomineringarna vill vi ha 

senast den 2 maj 2007. 

12 april 2007 

Informationsträff för nyinflyttade 

Den 25 mars anordnade fritidskommittén en informationsträff för nyinflyttade medlemmar, 

som under avslappnade former fick träffa boendeinformatörer, medlemmar från 
fritidskommittén och styrelsen.Läs mer och se bilder. 

5 mars 2007 

Motioner till årsstämman 

I maj är det dags för årsstämman. Har du några idéer på hur vi kan göra föreningen 

trivsammare eller bättre på något sätt? Sista dagen att lämna in motioner till årsstämman är 
den 31 mars. 

11 februari 2007 

Avfallshantering 

Visst är det trevligt att renovera och fräscha upp lägenheten? Viktigt är dock att ta hand om 

det material som blir kvar efter renoveringen på ett förnuftigt sätt. 

De allra flesta sköter sig mycket bra, men tyvärr finns det ett fåtal som slarvar. Vi har t ex 

märkt att det hällts ut fogmassa/flytspackel eller liknande i dagvattenbrunnarna. Detta 

är mycket olämpligt då det förorsakar extra kostnader för föreningen för att rensa materialet 

som stelnar i brunnarna. Det är också förbjudet att förvara gammalt (eller nytt) material i 

trapphusen. 

Vi hänvisar i stället till Lövsta återvinningscentral. För att hjälpa dig med tips kring de 

närmsta återvinningscentralerna och liknande har vi skapat en specifik sida kring detta. Läs 

mer om avfallshantering 

http://www.comhem.se/
http://fano.se/bilder/nyinflyttade070325/index.aspx
http://fano.se/info/avfall.aspx
http://fano.se/info/avfall.aspx


14 januari 2007 

Bilder från julpysslet & 30-årsfirandet 

Den 17 december 1976 flyttade de första boende in i vår förening. Detta firades i samband 
med en julpysselkväll 30 år senare, söndag den 17 december 2006. Läs mer och se bilder. 

16 december 2006 

Containern tas bort 

Som vi skrev i Fanö Nytt nr 9/2006 så har vi varit tvungna att ta bort tidnings-containern, 

då den inte fungerat som vi önskat utan snarare använts som sopcontainer. Vid senaste 

styrelsemötet beslutade styrelsen att även ta bort grovsopscontainern i januari 2007 

eftersom det är stora problem även med denna. De sista containerdatumena hittar ni i Fanö 

Nytt nr 10/2006. Det händer alltför ofta att vi medlemmar till exempel renoverar våra kök 

och sedan dumpar hela köksinredningen i containern, som därmed blir full på en dag. 

Dessutom slängs det elartiklar, vilket föreningen måste böta för (1500 kr + moms för varje 

sladd-/batteriförsedd artikel). Detta blir en stor kostnad för oss och även ett stort problem. 

Vi ska nu lyssna med andra föreningar hur de löst sophanteringen för att se om vi eventuellt 

kan få tips på lösningar. Tills vidare hänvisar vi till återvinningsstationen vid Kista centrum, 

återvinningscentralen i Lövsta samt miljöstationen hos Shell på Danmarksgatan. 

18 november 2006 

Julpyssel och 30-årsfirande 

Den 17 december 1976 flyttade de första boende in i vår förening. Detta vill vi fira i 

samband med en julpysselkväll 30 år senare, nämligen söndag den 17 december 2006. Vi 

håller till i träfflokalen kl. 15-19. 

Det kommer bland annat att bjudas på: 

Julpyssel 

Julmusik 

Glögg, pepparkakor & lite till... 

Lapptäcksutdelning 

...och kanske en tomte 

Varmt välkomna att mingla och pyssla, både ni som var först att flytta in och ni som flyttat 

in senare! 

/Fritidskommittén. 

18 november 2006 

Höjning av månadsavgiften fr o m 1 januari 2007 

Vid styrelsens budgetmöte den 13 november togs beslut om att månadsavgiften kommer att 

höjas med 6% för samtliga föreningens lägenheter. Höjningen kommer att börja gälla från 

och med den 1 januari 2007. 

15 november 2006 

Regler för uteplatser 

Styrelsen har tidigare gjort en besiktning av uteplatserna och kommit fram till följande 

regler: 

Rabatten får vara max 120 cm, räknat från förrådets bakkant. 

Om du vill ha staket bör det vara liknande din grannes för enhetlighetens skull, dock ej 

högre än 100 cm. Staketet monterar du i förrådsbodens bakkant. 

http://fano.se/bilder/julpyssel2006/index.aspx


Den boende ansvarar för att området är välvårdat. 

Dessa regler återfinns även under viktig info. 

15 november 2006 

Tidningsboxarna tas bort 

Eftersom det tyvärr inte fungerar så som vi önskar med tidningsboxarna måste vi tyvärr ta 

bort dessa helt och hållet. De är jämt överfyllda och det ligger all möjlig skräp runtomkring 

boxarna. Detta leder till en otrevlig miljö och extrakostnader för föreningen. Därför kommer 

tidningsboxarna att tas bort från och med 1 december. Vi hänvisar er till tidningsboxarna på 
Jyllandsgatan eller Kista Centrum. 

3 november 2006 

Gruppanslutet bredband nu inkopplat 

Som ni säkert känner till har vi från och med den 1 oktober gruppanslutet bredband i 

föreningen. Avgiften för bredband samt Bredbandsbolagets ip-telefoni (förutom 

samtalsavgifter) ingår därmed i månadsavgiften. Tyvärr fick vi den utlovade informationen 

från Bredbandsbolaget väldigt sent, så styrelsen har krävt en extra månad för fri anslutning 

till ip-telefoni. Ni har alltså till den 1 december på er att ansluta er utan att behöva 

betala startavgift. För att ansluta er, konakta Bredbandsbolagets kundservice 0770-

777 00.  Alternativt anmäl er på hemsidan: www.bredbandsbolaget.se 

3 november 2006 

Fanös årsredovisning på hemsidan 
Nu finns Fanös årsredovisning inskannad och tillgänglig på hemsidan. Se sidan ekonomi. 

25 oktober 2006 

Höststädningen avklarad 

Söndag den 15 oktober var det dags för årets höststädning. Vi krattade löv, plockade skräp 

och i träfflokalen satt några och förberedde de kommande boendepärmarna. Som vanligt 

bjöd även fritidskommittén på gott fika. Den 30 september och 1 oktober anordnade några 
boende även loppis i träfflokalen – ett trevligt initiativ! 

11 september 2006 

Nya stadgar 
Från och med den 1 september gäller de nya stadgarna. De finns att läsa i PDF-format här. 

3 september 2006 

Solig sommarfest med thailändskt tema 

I söndags, den 27 augusti var det äntligen dags för årets sommarfest! I härlig 

sensommarvärme bjöds det på både mat, dryck och dans i thailändskt tema. Ett 

hundrafemtiotal Fanöbor deltog i arrangemanget som fritidskommittén anordnat. Läs mer 
och se bilder 

21 augusti 2006 

Information om bredband och IP-telefoni 

Från och med 1 oktober, 2006 kommer alla boende i Fanö vara kopplade till 
Bredbandsbolaget och både bredband och IP-telefoni ingår i månadsavgiften. 

5 juni 2006 

Ny styrelse 

Efter årsmötet den 18 maj valdes bland annat en ny styrelse. Antalet platser är nu utökade 

till elva personer. Under styrelse-sidan hittar du kontaktuppgifter till 

http://fano.se/info/index.aspx
http://www.bredbandsbolaget.se/
http://fano.se/dokument/index.aspx
http://fano.se/dokument/stadgar_060817.pdf
http://fano.se/bilder/sommarfest2006/index.aspx
http://fano.se/bilder/sommarfest2006/index.aspx
http://fano.se/styrelse/index.aspx


styrelsemedlemmarna. Snart kommer ytterligare information om vilka ansvarsområden de 

olika styrelsemedlemmarna har. 

30 maj 2006 

Bilder från städdagen 21 maj 

Vårens städdag är avklarad. Tanken var att vi skulle ägna oss åt målning, men p.g.a. regn 

roade vi oss i stället med sopning, rensning av däckförråd med mera. Som vanligt bjöd 
fritidskommittén på gott fika efteråt. Läs mer och se bilder. 

18 april 2006 

Lyckade informationskvällar 

Styrelsen tackar alla som deltog vid de två informationskvällarna! Det var ett mycket lyckat 
resultat med så många deltagare att stolarna knappt räckte till... 

20 mars 2006 

Fanö Nytt på hemsidan 

Förutom att ni får Fanö Nytt hem i brevlådan, så kommer det från och med nu även att 

läggas ut på hemsidan. Under Nyhetsarkiv i vänsterspalten ligger samtliga Fanö Nytt hittills 
för 2006. 

18 mars 2006 

Styrelsens e-post 

Under styrelse-sidan hittar ni styrelsens e-postadress. Vid ärenden som riktas direkt till 

styrelsen rekommenderas att ni kontaktar styrelsen via deras e-postadress. Vid allmänna 
åsikter eller information som alla i Fanö kan ta del av, använd gästboken. 

6 mars 2006 

Snart dags för årsstämma 

Snart är det dags för Fanös årsstämma. Är du en av dem som tänker; "Det är ändå inget för 

mig, de gör ändå som de vill i styrelsen"? Tänk på att delta på årsstämman handlar om att 

förvalta en investering som kanske är den viktigaste i ditt liv, den i ditt boende. 

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars. De kan lämnas 

på jourkvällarna eller i brevinkastet på Sorögatan 65. 

5 mars 2006 

Informationskvällar 

Onsdag den 29 mars kl. 19.00 har du möjligheten att få information om hur man tolkar 

sifferdelen i årsredovisningen. Det kommer även att vara information av Bredbandsbolaget 

om bredband och ip-telefoni. 

Onsdag den 5 april kl. 19.00 får vi lära oss om vad som gäller avseende elarbeten samt om 

vatten och avlopp. 

Båda informationskvällarna äger rum i vår träfflokal på Sorögatan 65. 

27 februari 2006 

Hej alla Fanöbor! 

Under året som gick ordande vi, som ni kanske vet, bl a bokbytardag, barnloppis och den 

traditionella julpysselkvällen. Minibilblioteken i tvättstugorna kom också på plats. 

http://fano.se/bilder/staddag060521/index.aspx
http://fano.se/nyheter/index.aspx
http://fano.se/styrelse/index.aspx


I år kommer vi, som vanligt, att ordna med fika i samband med vår/höst- städdagen. Fanö-

festen kommer tillbaka efter några års vila. Den blir i augusti och med thailändsk touch! Vi 

tycker att det skulle vara kul att göra en större loppis när våren är här, d v s i april/maj. 

Men det förutsätter att vi är fler som tycker att det är en idé att satsa på. 

Välkommen därför att höra av Dig om Du vill vara med! Har Du andra förslag, synpunkter 

på hur vi tillsammans kan göra det ännu trivsammare här i vårt bostadsområde – t ex 

föreläsningar, sång/musik/’pubkväll’ i Fanölokalen så ring/maila till någon av oss 

i fritidskommittén eller skriv en rad i gästboken. 

Hälsar Fritidskommittén 

29 april 2005 

Ny hemsida 

Fanö har nu en hemsida. Om du har information eller tips på information som du vill lägga 

upp här, sänd det till Joakim Regnström som har hand om hemsidan. 
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