
 

 
Nr. 7, Augusti 2017 | Utgivare: Styrelsen, Fanö | www.fano.se | styrelsen@fano.se 

Jourkväll torsdagar 19.00 – 19.30 i träfflokalen, Sorögatan 45, tel. 751 58 79 

 

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

 

Tvättstugan på Sorögatan 57 

Goda nyheter! Renoveringen av tvättstugan 
på Sorögatan 57 är nu slutförd och 
tvättstugan kan användas. Samma 
maskinbokningssystem som i tvättstugan på 
Sorögatan 93 kommer att införas den 24 
augusti. 
 
 

Container för blandade sopor 

Föreningen har beställt en container för att 
slänga blandade sopor. Containern kommer 
att vara på plats den 17e augusti mellan kl. 
17 - 19 vid Fanö torg på samma plats som 
den brukar stå vid höst- och vårstädningar. 
Alla medlemmar i föreningen får slänga 
blandade sopor där. 
 
 

Renovering  

Om du ska renovera din lägenhet måste du 
fylla i en renoveringsblankett och få det 
godkänt av styrelsen innan renoveringen 
påbörjas. Blanketten finns på: 
https://www.fano.se/arkivet/renovering/  
 

Håll rent på era uteplatser 

För allas trevnad och säkerhet, håll era 
uteplatser i gott skick, förvara inte 
brandfarliga föremål eller skräp där. 

 

Portkoder tas bort  

Det har varit flera inbrott i området på 
senaste tiden. För att minska risken för 
inbrott har styrelsen beslutat att ta bort 
portkoderna. Dessa kommer att tas bort från 
och med den 18e september. Det betyder att 
det endast går att öppna portarna med tagg  
från och med den 19e september. Extra 
taggar går att beställa för en kostnad på 80 
kr/tagg. Om ni behöver fler taggar vänligen 
kontakta styrelsen på styrelsen@fano.se. 

 
 

Släng inte fimpar på marken! 

Att fimpa på marken utan att plocka upp  
efter sig räknas som nedskräpning. För allas 
trevnad måste vi tillsammans bidra till att 
lägga skräp i papperskorgar i stället för att 
kasta det på marken eller inne i trapphus och 
källargångar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsatt trevlig sommar!  

 
Styrelsen brf Fanö 

 
Please turn the page for an English version of Fanö News 
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The laundry room on Sorögatan 57 

Good news! The renovation of the laundry 
room on Sorögatan 57 is finished and is 
ready to be used for laundry again! The 
same system for booking machines as in the 
laundry room of Sorögatan 93 will be 
implemented on 24th August.  
 
 

Container for mixed trash 

The board has ordered a container that can 
be used to throw away trash. The container 
will be at Fanö torg, the same place where it 
stands during our season cleaning days, on 
the 17th August between 5 – 7 pm. All 
members of Brf Fanö are welcome to throw 
away their trash there. 
 
 

Renovation  

If you want to make a change or renovate 
your apartment, you have to fill in a form and 
get the renovation approved by the Board 
before you can start the renovation. The form 
can be downloaded from: 
https://www.fano.se/arkivet/renovering/  
 
 

Keep it clean on your patios 

For everyone’s sake and safety, keep your 
patios in good condition. Do not store 
flammable objects or trash there. 

Access codes will be removed 

There have been several break-ins in the 
neighborhood. Therefore, to reduce the risk 
of break-ins, the board has decided to 
remove the access codes. The access codes 
will be removed by the 18th of September. 
This means that from the 19th of September 
you are only able to open the gate with the 
key tag. Additional key tags can be ordered 
for a cost of 80 SEK / key tag. If you need 
additional key tags, please send an e-mail to 
styrelsen@fano.se. 
 
 

Don’t throw cigarette ends on the 
ground!  

To throw cigarette ends outside on public 
places is considered littering. We have to 
make a joint effort in order to create a 
pleasant environment in our neighborhood. 
Please throw your cigarette ends and other 
trash in the bin and not on the ground, 
stairwells or in the cellar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wish you all a continued nice summer!  
 

The Fanö board 
 

Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt. 
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