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Lägenhetsnycklar 

Axela har lämnat över lägenhetsnycklar efter 
avslutade foderbyten. Nycklarna finns att 
avhämta i föreningslokalen på jourkvällarna 
och återfås mot Axela-kvittens eller 
legitimation. Ombud måste också visa 
lägenhetsinnehavarens legitimation. 
 

Rökning förbjudet på loftgångar 

Loftgången är att betrakta som en del av 
trapphuset och det är totalt rökförbud där. 
 

Stäng fönster i tvättstugan 

Det har återigen hänt att någon som använt 
93:ans tvättstuga har lämnat fönstret öppet 
efter sig (6-7 augusti). Från och med 1 
september kommer styrelsen att följa upp 
vilka som använt tvättstugan och skicka en 
rättelseanmodan till den som lämnat fönstret 
öppet. Fönstren måste stängas pga. 
inbrottsrisken. 
 

Rastning av hund 

Vänligen rasta inte din hund på föreningens 
gårdar, det är förbjudet. Det är dessutom 
absolut förbjudet att släppa ut hunden på 
gården utan koppel. Visa omtanke om dina 
grannar som är hundrädda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyrd p-plats 

Vi påminner om att du måste godkänna och 
returnera nya avtalet/avtalen för hyrda p-
platser senast 31 augusti. Inget 
undertecknat avtal är lika med ingen p-plats 
efter 1 oktober. Alla papper har skickats med 
rekommenderad post från HSB. 
 

Renovering 

Från och med den 1 september måste du 
ansöka om godkännande för att få göra 
väsentliga ändringar av din bostadsrätt. 
Blankett finns på 
www.fano.se/dokument/index.aspx under 
Renovering, ” Information och ansökan vid 
väsentlig ändring i lägenhet”. Om du ska 
måla eller tapetsera behöver du inte fylla i 
blanketten. 
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Apartment Keys 

Axela has submitted keys after finished work 
with bathroom windows. You can pick up 
your keys on Sorögatan 45, entrance from 
Ärvingegången on Thursdays. You have to 
bring either the Axela ”key receipt” or your 
ID. If you are not the owner of the apartment 
you also have to show the apartment owner 
ID to get the keys. 
 
 

Smoking Prohibited on Exterior 
Corridors 

Smoking on the exterior corridors of 
buildings on Sg 67 and 95 is prohibited.  
 
 

Close the Windows in Laundry 
Room 

It has now happened again that someone 
has used the laundry room on Sg 93 and left 
the window open (6th-7th of August). From 
September 1st the board will check who has 
used the laundry room and send a request 
for correction. The windows have to be 
closed due to increased risk of break-in when 
left open. 
 
 

Walking the Dog 

It is not allowed to walk your dog in the yards, 
and it is absolutely forbidden to let your dog 
out in the yard without a leash. Show 
consideration for your neighbors who are 
afraid of dogs. 
 

 
 
 

Rented Parking Space 

We remind you to sign and return the new 
contract / contracts for leased parking 
spaces later than August 31st. No signed 
contract equals no parking space after 
October 1st. All papers have been sent by 
registered mail from HSB. 
 
  

Renovation 

From September 1st you have to get 
approval before doing substantial changes in 
your apartment. Form is found on 
www.fano.se/dokument/index.aspx under 
Renovering, ” Information och ansökan vid 
väsentlig ändring i lägenhet”. For painting 
and putting up wallpaper, no form is 
necessary. 
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