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Föreningsstämma 2017 

2017 års föreningsstämma kommer att 
hållas den 1 juni på samma plats som 
tidigare år, i matsalen på 
Kvarnbackaskolan. Inför stämman bjuder 
styrelsen in till det årliga förmötet. Förmötet 
hålls den 29 maj i styrelselokalen på 
Sorögatan 45, ingång från baksidan. 
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna 
till förmötet för att ställa frågor till styrelsen 
inför föreningsstämman. Föreningsstämman 
är Brf. Fanös högsta beslutande organ och 
ger medlemmarna möjlighet att påverka 
föreningen genom att delta i val av styrelse, 
fastställande av årsredovisningen, arvode 
till styrelsen med mera. 

Problem med hissdörren? 

Går inte hissdörren igen? Nu under vintertid 
när man sandar på gårdarna följer grus och 
sand med in i trapphusen, så innan du 
ringer jouren, vänligen kolla så att det inte 
ligger grus som gör att hissdörren inte går 
igen. 

Parkering 

Styrelsen vill påminna om de ordningsregler 
som gäller för parkeringen. 
Parkeringsplatserna är avsedda för 
personbilar och inte för mindre bussar eller 
lastbilar. Att inte följa ordningsreglerna 
medför uppsägning av parkeringsplatsen.  
 
Styrelsen har beslutat att inte höja hyran för 
parkeringsplatserna under 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brandskydd OBS! Viktigt!!! 

Det är viktigt att hålla trapphuset rent från 
sådant som är brännbart eller hindrar 
framkomligheten. Det finns flera enkla saker 
som kan göras för att skydda dig och dina 
grannar mot brand. Att hålla trapphuset rent 
från sådant som är brännbart eller hindrar 
framkomligheten är en av dem. Det innebär 
att du inte ska förvara barnvagnar eller 
något annat som är brännbart i trapphusen. 
  

 
 
Trapphusen är en utrymningsväg om en 
brand skulle uppstå. En brand som fått fäste 
kan utvecklas mycket snabbt och med stor 
värme- och rökutveckling som följd. Även 
vid en mindre brand kan ett trapphus bli fyllt 
med tjock, giftig rök redan efter några 
minuter. Skulle utrymning av huset behöva 
ske, blir de boende då hänvisade till fönster 
och balkonger. Brännbart material som 
barnvagnar, tidningsbuntar och 
byggmaterial får därför inte förvaras i 
trapphus, oavsett hur det placeras. 
Styrelsen rekommenderar även 
medlemmarna att hålla balkongerna så rena 
som möjligt då de kan bli en utrymningsväg. 
För mer info se https://goo.gl/FsHTTi 
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General Meeting 2017 

The Fanö 2017 annual general meeting will 
be held on June 1st in Kvarnbacka school, 
same place as every year. Before the 
annual meeting there will be a ”pre-meeting” 
on May 29th on Sorögatan 45, entrance 
from Ärvingegången. The Board invites all 
Fanö members to join the pre-meeting and 
ask questions to the Board regarding the 
general meeting. The general meeting is 
Fanö’s highest decision-making body and 
gives the members the opportunity to 
participate in the selection of board 
members, establishment of the annual 
report, compensation to board members 
among other things.   

Having Problems with the Elevator 
Door? 

Doesn’t the elevator door close? During the 
winter time sand and gravel will end up in 
the stairwell so if the elevator door doesn’t 
close, please check for sand or gravel 
before calling the on call telephone number. 

Parking 

The Board wishes to remind you of the rules 
that apply to a parking lot. Parking spaces 
are designed for cars and not for smaller 
buses or trucks. Failure to follow the rules 
will cause termination of the parking lot 
lease.  
 
The Board has decided not to increase the 
rent for a parking lot in 2017. 
 
 
 
 
 
 

Fire Protection. Important!!! 

It is important to keep the stairways clear of 
things that can be set on fire or hinder 
accessibility. There are several simple 
things that can be done to protect you and 
your neighbours from fire. To keep the 
stairway clean from things that are 
combustible or hinder accessibility is one of 
them. That means you should not keep 
strollers or anything that is combustible in 
the stairwell.  
 

 
 
The stairwell is an escape route if a fire 
should occur. A fire that has taken hold can 
develop very quickly and with great heat 
and smoke as a result. Even a small fire 
can fill a stairway with thick, toxic smoke 
after just a few minutes. Should evacuation 
of the building need to take place, the 
residents are forced to escape via windows 
and balconies. Combustible material like 
strollers, newspaper bundles and building 
materials must therefore not be stored in 
stairwells, regardless of how it is placed. 
The Board also recommend keeping the 
balconies as clean as possible as they may 
become an escape route. For more info, 
see https://goo.gl/FsHTTi 
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