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Tvättstugan Sorögatan 57 

Tvättstugan i 57:an stängs för renovering 
den 19 juni. Tvättstugan är stängd t.o.m. 
den 28 juli. Under tiden tvättstugan är 
stängd så hänvisas alla till tvättstugan i 
93:an. 
 

Tack 

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog 
på vår städdag och bidrog till att fräscha till i 
föreningen. Tack även till de som märker 
upp sina cyklar så att vi vet att ni bor kvar i 
föreningen. En omärkt fastkedjad cykel 
säger ingenting om vem ägaren är och om 
denne flyttat härifrån och lämnat kvar 
cykeln.  
 

Torsdagsjouren 1 juni 

Jouren den 1 juni är inställd pga. 
föreningsstämman. Alla är välkomna till 
föreningsstämman som är i 
Kvarnbackaskolans matsal kl. 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Förmöte inför stämman 

Styrelsen inbjuder till förmöte inför stämman 
i styrelselokalen, Sorögatan 45, ingång från 
Ärvingegången, den 29 maj kl. 18.00. Under 
förmötet kommer styrelsen svara på frågor 
om föreningen som inte behandlas på 
föreningsstämman. 
 

Röker du? 

För allas trevnad, tänk på att inte slänga 
fimpar i vår förening. Det gäller även om du 
röker på balkongen och slänger ut fimparna 
på marken. Att plocka upp dina fimpar 
kostar föreningen pengar och kan medföra 
ökade kostnader och därmed höja din 
månadsavgift. 
 

Nordstadens journummer 

Om något allvarligt fel inträffar på kvällar 
och helger ska medlemmarna ringa till 
Nordstadens journummer. Telefonnummer 
finns på trapptavlan i entréerna. Info har 
även delats ut till alla radhus. 
 

 
Styrelsen brf Fanö 
 
Please turn the page for an English version of Fanö News 

  



 

 
Nr. 5, May 2017 | Distributor: The Fanö board | www.fano.se | styrelsen@fano.se 

Meet us on Thursdays 19.00–19.30 on Sorögatan 45, entrance from Ärvingegången   

Telephone 08-751 58 79 

 

 

www.fano.se Housing Society Fanö styrelsen@fano.se 
 Org.nr: 716416-3722  

 

 

Laundry Room Sorögatan 57 

The laundry room in number 57 will be 
closed for renovation starting June 19th. It 
will be closed until July 28th and in the 
meantime, everyone must use the laundry 
room on Sorögatan 93 instead. 
 

Thank You 

A big thank you to everyone who took part 
in the spring cleaning day. We also want to 
thank those of you who marked your 
bicycles so that we know who the owner is. 
A chained bike with no note doesn’t say if 
the owner moved and left it. 
 

Thursday June 1st 

Since the general meeting is held on June 
1st you will not be able to meet anyone from 
the Board at 19.00 on Sg 45. But you are 
very welcome to join the general meeting in 
Kvarnbackaskolan canteen at 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meeting Before the Annual 
Meeting  

Before the annual meeting there will be 
a ”pre-meeting” on May 29th on Sorögatan 
45, entrance from Ärvingegången at 18.00. 
At the pre-meeting, you can ask the Board 
anything regarding the general meeting or 
our housing society that won’t be addressed 
during the general meeting. 
 

Do You Smoke? 

For everyone's sake, please don’t throw 
cigarette butts anywhere. This also applies 
if you smoke on the balcony and throw out 
the butts. Picking up your butts cost money 
and can lead to increased costs and thus 
raise your monthly fee. 
 

Nordstaden On Call Telephone 

If something major (water leak, power 
outage etc.) happens during evenings or 
weekends, you should call Nordstaden on 
call telephone number. You find the number 
on the board in the entrances. Info has also 
been distributed to all townhouses. 
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