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 Motioner till årsstämma 

Motioner till årsstämman 2017 ska ha 
inkommit skriftligen till styrelsen före den 28 
februari. 
 

Vårens städdag 

Våren är snart här och föreningens städdag 
är söndagen den 23 april. Container 
kommer att finnas på plats kl. 10 - 13. 
 

Trapphusen 

Styrelsen har konstaterat att det är rent och 
snyggt i trapphusen varför vi vill framföra ett 
stort TACK! 
 

Garage 

När du passerar in- och utfarten till garaget, 
vänligen kontrollera att porten stängs efter 
dig så att ingen obehörig tar sig in. 
 

Parkering 

Vänligen använd de parkeringsplatser som 
finns i området för att parkera din bil. 
Gräsmattan är inte en parkeringsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vill du bli en del av Fanös 
styrelse? 

Är du intresserad av styrelsearbete? Vill du 
vara med i Fanös styrelse, kontakta 
valberedningen på valberedning@fano.se 
 

Sopor 

Sopnedkast/sopsugen är avsedd för 
hushållssopor och inte byggmaterial eller 
större kartonger. Byggmaterial och större 
kartonger ska lämnas hos 
återvinningscentralerna i Lövsta eller 
Bromma, de kan även slängas i container 
som finns på gården på städdagen. 
 

Fimpar 

Om du är rökare, vänligen fimpa inte 
överallt på gården, det blir väldigt skräpigt. 
Använd de askkoppar som finns tillgängliga 
istället. 
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Motions for the Annual Meeting 

Last day to leave motions, before the 
annual meeting 2017, is February 27th. 
 

Spring Cleaning 

The spring will soon be here and Fanö’s 
“spring cleaning day” will take place on 
Sunday April 23rd. Container will be in 
place 10 am to 1 pm. 
 

Stairwells 

The Board has noticed that it is clean and 
tidy in the stairwells and would therefore like 
to extend a big THANK YOU! 
 

Garage 

When passing the entrance and exit to the 
garage, please make sure that the 
door/gate closes behind you so that no 
unauthorized person can get in. 
 

Parking 

Please use existing parking spaces in the 
area to park your car. The grass is not a 
parking space. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Would You Like To Be A Part Of 
The Fanö Board? 

If you are interested in doing work as a 
Fanö board member, please contact 
valberedning@fano.se. 
 

Garbage 

The garbage chutes are intended for 
household trash and not building materials 
or larger cartons. Building materials and 
larger cartons must be left at the recycling 
centers in Lövsta or Bromma. They can also 
be disposed in the container on the 
“cleaning day” (see Spring Cleaning info). 
 

Cigarette Butts 

If you are a smoker, please use the 
available ash trays instead of the ground 
when throwing away cigarette butts.  
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