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Stick och virkcafé 

Fritidskommittén påminner om stick- virkcafé 
den 22a november och den 13e december 
med start kl 18.00. Alla medlemmar i 
föreningen är varmt välkomna!  

Julpyssel den 16e december 

Julen är snart här och det dags för julpyssel! 
Fritidskommittén hälsar er välkomna på 
julpyssel i föreningslokalen på Sorögatan 45 
(ingång via Ärvingegången) den 16e 
december mellan kl 14.00 – 17.00.  

 

Tillfälliga portkoder 

Det går att programmera in en tillfällig 
portkod som gäller i två timmar med hjälp av 
er tagg. Gör enligt följande:  

1. Blippa din tagg på koddosan. 
2. Tryck * 
3. Tryck den önskade portkoden 

(exempelvis 5555) 
4. Avsluta med * 

 

Släpp inte in obehöriga besökare 

Var uppmärksam så att du inte släpper in 
obehöriga besökare genom porten eller i 
garaget.  
 

Däckförrådets öppettider 

Fanös däckförråd har öppet enligt följande i 
höst: 

• 2017-11-12 Söndag 10:00 - 12:00  

• 2017-11-23 Torsdag 18:00 - 20:00  

• 2017-11-26 Söndag 10:00 - 12:00  
 

Vid ut-/inlämning annan tid än ovan sker 
debitering med 200 kronor per tillfälle och 
bokas genom styrelsen@fano.se.  

Nordstadens servicekontor  

Styrelsen vill påminna om att jourkvällarna 
har upphört. Det finns möjlighet att träffa en 
fastighetsskötare från Nordstaden på 
fredagar mellan kl. 07.00 – 08.00 i 
föreningslokalen. 

Brandsäkerhet  

I mörka vintertider är det många som har 
levande ljus hemma. Dessa medför en stor 
brandrisk, därför är det viktigt att tänka på 
följande saker:  
Levande ljus 
Brandrisken kan minimeras genom följande:  

• Ha en värmetålig och stabil ljusstake 

• Inte ha föremål som kan ta eld nära 
ljusen. 

• Inte ställa ljuset där det är dragit. 

• Inte ha för många ljus för nära 
varandra. 

• Släck ljusen innan de hunnit brinna 
ner av sig själva. 

• Blås ut värmeljusen från sidan med 
hand bakom eller använd 
ljussläckare. Blås inte ut ljusen 
ovanifrån.  

Kom ihåg att aldrig lämna levande ljus utan 
uppsikt! 
Brandvarnare  
En brand växer fort, en brandvarnare larmar 
snabbt så du kan släcka eller ta dig ut. Se 
därför till att ha en fungerade brandvarnare. 
Kom ihåg att byta batterier och att 
dammsuga och torka av den på utsidan.  

 

Vi ses på julpysslet! 

Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 
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Knitting and crochet gathering 

The leisure committee would like to remind 
you about the knitting and crochet gathering 
the 22nd of November and the 13th of 
December, starting at 18:00. All Fanö 
members are warmly welcome! 

Christmas crafts the 16th of Dec 

Christmas is approaching, and it is time for 
Christmas crafts! The leisure committee 
invites to participate in the Fanö local at 
Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) the 
16th of December between 14.00 – 17.00.  

Temporary entrance codes 

It is possible to program a temporary 
entrance code for 2 hours with the key tag. 
Follow the below procedure to program the 
code:  

1. Blip your key tag 
2. Press * 
3. Press the wanted temporary door 

code (for example 5555) 
4. Finish by pressing  *  

 

Pay attention to unknown visitors 

Please do not let unknown people in through 
the entrance door or into the garage.  

Opening hours of the tire storage 

The tire storage of Fanö is open as follows: 
 

• 2017-11-12 Sunday 10:00 - 12:00  

• 2017-11-23 Thursday 18:00 - 20:00  

• 2017-11-26 Sunday 10:00 - 12:00  
 

Access to the storage at any other time than 
mentioned above is possible for a fee of 200 
SEK.  

Please send an e-mail to styrelsen@fano.se 
to book an appointment. 
 

Nordstaden’s service office  

A friendly reminder that it is no longer 
possible to meet a member of the board on 
Thursday evenings. Instead we refer you the 
service office of Nordstaden on Friday 
mornings at 07.00 – 08.00 am at Sorögatan 
45. 

Fire safety  

In the dark winter times it is common to light 
candles at home. These increases the risk of 
a fire. Therefore, please pay attention to the 
following:  
Candles 
Minimize the fire hazard by:  

• Using a heat resistant and robust 
candle holder 

• Avoid keeping flammable objects 
near the candle 

• Do not put the candles near draught 

• Do not have too many candles too 
close to each other 

• Put out the candles before they burn 
down by their own  

• Blow out the candles from the side 
holding a hand behind, not from 
above.  

Remember to never leave candles out of 
sight! 
Fire alarm  
Fires grow out of proportion fast; a fire alarm 
warns quickly so that you can put out the fire 
or leave the apartment. Make sure to have a 
functioning fire alarm. Remember to change 
the batteries and to dust it off on the outside 
for optimal function.  

 

See you at the Christmas crafts! 
 The Fanö board 

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