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Är du intresserad av 
styrelsearbete? 

Vill du vara med i Fanös styrelse, kontakta 
valberedningen på valberedning@fano.se  

 

Vårstädning den 29e april 

Våren är här! Den 29e april är det dags 
för årets vårstädning. Vi samlas vid Fanö 
torg kl 10.00. Det kommer att finnas 2 
containrar på plats, en för brännbart och 
en för icke brännbart skräp. Färgburkar, 
elektronik och bildäck är förbjudet att 
kasta i båda containrarna. Från kl 11.30 
serveras enklare förtäring i 
föreningslokalen på Sorögatan 45. 

 

Föreningsstämma  

Påminnelse om att årets 
föreningsstämma kommer att hållas den 
4e juni. Särskild kallelse skickas ut 
senare. 

 

Förmöte inför föreningsstämman 

Förmöte inför föreningsstämman 
kommer att hållas efter vårstädningen i 
föreningslokalen den 29e april kl 14.00 i 
föreningslokalen på Sorögatan 45. Alla 
är välkomna dit för att träffa och ställa 
frågor till styrelsen. 

 
Välkommen på stick- och virkcafé 

Passa på att umgås, sticka och virka 
tillsammans i föreningslokalen på Sorögatan 
45 (ingång via Ärvingegången). Vi träffas 
onsdag den 18e april kl. 18-21. Det blir den 
sista träffen den här våren. Alla är hjärtligt 
välkomna! 

Renovering 

Alla renoveringar som involverar vatten, 
avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) 
MÅSTE bli godkända av styrelsen innan 
de påbörjas. Detta för att styrelsen är mån 
om att renoveringen ska vara korrekt utfört 
och för att ni ska slippa eventuella kostnader 
gällande utrivning och/eller fuktskador. Fyll i 
blanketten för ansökan om renovering, 
skicka in till styrelsen och invänta svar innan 
renoveringen påbörjas. Blanketten finns på 
hemsidan: 
https://www.fano.se/arkivet/renovering/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårhälsningar från Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 
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Would you like to join The Fanö 
Board? 

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

 

Time for spring cleaning 

The yearly spring cleaning will take place on 
the 29th of April. We meet as usual at 10.00 
am at Fanö Torg. There will be two 
containers that can be used to throw trash, 
one for combustible and one for non-
combustible waste. Paint canisters, 
electronics and car tires cannot be thrown in 
any of the containers. Refreshments will be 
served in the gathering hall at Sorögatan 45 
from 11.30 am. 

General meeting  

The general meeting will be held on the 4th of 
June. Separate invitation will be sent out 
later. 

 Pre-meeting 

A pre-meeting will be held after the spring 
cleaning on the 29th of April at 2 pm on 
Sorögatan 45. Everyone is invited to meet 
and ask question to the Board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to knitting and crocket 
gathering 

Take the last opportunity for this spring to 
knit, crocket and inspire or to socialize at 
Sorögatan 45 (entry via Ärvingegången) 
between 6.00-9.00 pm on Wednesday the 
18th of April. Everyone is warmly welcome! 

 

Renovation 

All renovations that involve water, the 
draining system or the ventilation 
(kitchen fan) MUST be approved by the 
Board before you can start the 
renovation. This is to ensure that the 
renovation will be performed by 
professionals and to minimize the risk of any 
possible costs for you due to moisture 
damage. Please fill in the form, send it to the 
Board and await response before you start. 
The form is available on: 
https://www.fano.se/arkivet/renovering/ 

Spring greetings from the Board! 

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