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Välkommen till vårens städdag 

Vårens städdag kommer att ske söndagen 
den 24 april med start kl. 10.00 på Fanö torg. 

Skärtorsdagen 

Ställer vi in jourkvällen. Du är välkommen 
åter den 31/3. 

Däckbyte 

Styrelsen kommer att ha däckförrådet öppet 
enligt följande: 

 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 

Utlämning vid annat tillfälle än ovan kostar 
200 kr. Kontakta Djamshid, 0707824020 
eller Jens, 0704083631. 

Målare och snickare sökes 

Är du utbildad målare och/eller snickare och 
intresserad av att rusta upp föreningens alla 
förråd till en rimlig ersättning? Vänligen 
kontakta Bernt, tel. 0708712238 eller Arne, 
tel. 0707654511. Vi har fått en del respons 
men vill gärna få kontakt med fler. 

Tvättstuga 

Vänligen släpp inte in okända personer i 
tvättstugan. Det är du som öppnar dörren 
som ansvarig för det som sker där. 
 
 
 

 

Byte av fönsterfoder 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. 

Skydd under diskmaskin och 
kyl/frys 

Många, om inte alla, försäkringsbolag kräver 
numera att man har läckageskydd under 
diskmaskin och kyl/frys. Läckageskydd 
kallas även för droppskyddsbrickor. Har du 
inte ett sådant bör du därför skaffa det. 

Kranar 

Styrelsen rekommenderar alla boende att 
enbart använda kranar av märket Mora eller 
FM Mattson. Risken om du använder en kran 
av sämre kvalitet är att den inte har 
mjukavstängning och kan då orsaka brott på 
vattenledningen pga det höga trycket. 
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Spring Cleaning 

This spring we will spend a few hours on 
Sunday April 24th cleaning up the yard. Start 
time is 10 am at Fanö square. You are 
welcome to join! 

Maundy Thursday 

You will not be able to meet anyone from the 
board on Maundy Thursday. You are 
welcome back on March 31st. 

Change Tires 

The board will open the tire storage room on:  

 2016-03-24 Thursday 18:00-20:00 

 2016-03-31 Thursday 18:00-20:00 

 2016-04-03 Sunday 10:00-12:00 

 2016-04-07 Thursday 18:00-20:00 

 2016-04-10 Sunday 10:00-12:00 

If you want to fetch your tires at another time 
than specified above, it costs an extra 200 
sek. Contact Djamshid, 0707824020 or 
Jens, 0704083631 

Painter and Carpenter Wanted 

Are you a licensed painter and/or carpenter 
and interested in renovating the many 
storerooms within our housing society for a 
reasonable compensation? Please contact 
Bernt, tel. 0708712238 or Arne, tel. 
0707654511. We have received some 
responses already but would like to get some 
more. 
 
 
 
 

 

Laundry Room 

Please do not let in people you do not know 
in the laundry room. It is you who open the 
door who is responsible for the 
consequences.  

Change of Window Frames 

Information is handed out separately to each 
apartment and it is necessary that you follow 
the instructions of providing access to your 
apartment so that the window frames can be 
changed. Either you leave your keys or you 
inform via telephone or E-mail that you will 
be at home on those days. If you do not 
provide access to your apartment as 
instructed, you risk getting an invoice for the 
extra costs you caused. 

Leakage Protection under 
Dishwasher, Refrigerator and 

Freezer 

Many, if not all, insurance companies require 
that you have leakage protection under the 
dishwasher, refrigerator and the freezer. In 
Swedish this protection is 
called ”läckageskydd” or ”skyddsbrickor”. If 
you do not have it already, it is strongly 
recommended that you get it. 

Water Tap 

The Fanö board recommends all residents to 
only use water taps of the brand Mora or FM 
Mattson. Otherwise you risk rupturing the 
water pipe due to the high water pressure. 
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