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Extra föreningsstämma den 30e 
januari 

En extra föreningsstämma kommer att äga 
rum den 30e januari kl. 19.00 i 
föreningslokalen på Sorögatan 45 (ingång 
via Ärvingegången). Extra stämma hålls för 
att besluta om friköp av tomträtten och för 
andra läsningen av stadgarna. Särskild 
kallelse till föreningsstämman kommer inom 
kort.  

Släng inte skräp på marken 

Släng inte skräp på marken. Det är allas vår 
skyldighet att värna om en ren omgivning. 
Nedskräpning resulterar slutligen i ökade 
kostnader för föreningen då vi måste anlita 
någon för att städa upp. 

Förbjudet att röka i garaget 

Fimpar har förekommit i garaget. Vi vill 
påminna om att det förbjudet att röka i 
garaget. Utöver att det är otrevligt med lukten 
av rök och fimpar på golvet så innebär det 
även en brandrisk. 

Välkommen på stick- och virkcafé! 

Fritidskommittén bjuder in till stick- och 
virkcafé! Kom och sticka, virka och inspirera 
eller för att umgås i föreningslokalen på 
Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). 
Vi träffas var tredje onsdag kl. 18-21, under 
våren blir det följande datum:  
 

• 24e Januari 

• 14e Februari  

• 7e Mars 

• 28e Mars 

• 18e April  
 

Väl mött! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God fortsättning på det nya året önskar 

Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 
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Extra general meeting on the 30th 
January 

An extra general meeting will be held on the 
30th January at 7 pm on Sorögatan 45 
(entrance via Ärvingegången). The meeting 
is held to decide if the association should buy 
the land instead of leasing it and for the 
second reading of the by-laws. Separate 
invitation will be sent out later. 

Please do not throw garbage on 
the ground! 

It is our responsibility to keep the 
neighborhood clean and tidy. If you keep 
throwing garbage on the ground the 
association has to hire someone to clean it 
up, which will result in higher costs. So 
please, throw your garbage in the 
designated bins.  
 

Smoking in the garage is strictly 
prohibited!  

Cigarette butts have been noted in the 
garage. We would like to remind you all that 
smoking the garage is strictly prohibited. 
Apart from the littering and the unpleasant 
smell, it is also a fire hazard.  

  

Welcome to knitting and crocket 
gathering 

The leisure committee invites you to the 
knitting and crochet gathering during the 
spring at Sorögatan 45 (entry via 
Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm. 
Come to knit, crocket and inspire or to 
socialize. We will gather on the following 
dates:  

 

• 24th January 

• 14th February 

• 7th March 

• 28th March 

• 18th April 
 

Welcome! 
 
  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

The Fanö board wishes you all a good continuation of the new year! 

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


