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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 
hösten blir det följande datum:  
 

• 5e september 

• 26e september 

• 17e oktober 

• 7e november 

• 28e november 

 

Välkomna! 
 

Nordstadens servicekontor har 
öppet igen 

Norstaden servicekontor i föreningens 
träfflokal på Sorögatan 45 har öppnat igen 
efter semestern. Nordstadens 
fastighetsskötare är som vanligt på kontoret 
på fredagar mellan kl. 07.00 – 08.00. Alla 
felanmälningar görs till Nordstaden på 08-
587 801 00.  

 

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. 

 

Håll rent på era uteplatser 

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

 

Sommarfest 

Sista dagen för att anmäla sig till 
sommarfesten är nu passerad. Vi har fått in 
många anmälningar och ser fram emot att 
träffas, umgås och äta lite mat. Nu håller vi 
tummarna för riktigt bra väder!  

 

Kontaktuppgifter vid inbrott 

Det du ska göra ifall du råkat ut för inbrott:  
Kontakta polisen på 114 14 och Nordstaden 
på 08-587 801 00. Kontakta ditt 
försäkringsbolag (hemförsäkringen) och 
Fanö styrelse https://www.fano.se/om-
oss/styrelsen. Vid pågående inbrott ring alltid 
112. 

Renovering 

Alla renoveringar som involverar vatten, 
avlopp och/eller köksfläkt (ventilation) 
MÅSTE bli godkända av styrelsen innan de 
påbörjas. 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/ 

 

  

Soliga hälsningar från Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 

https://www.fano.se/om-oss/styrelsen
https://www.fano.se/om-oss/styrelsen
https://www.fano.se/arkivet/renovering/
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A janitor is available on Fridays at 7.00–8.00 am on Sorögatan 45, entrance from Ärvingegången  
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Welcome to knitting and crocket 
gathering 

The leisure committee invites you to the 
knitting and crochet gathering during the 
autumn 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:  
 

• 5th September 

• 26thSeptember 

• 17th October 

• 7th November 

• 28th November 
 

Welcome! 
 

Nordstaden’s service office is 
open again 

Norstaden’s service office at Sorögatan 45 is 
now open again. A janitor from Norstaden 
will be at the office every Friday mornings 
between 07.00 – 08.00 am as usual. All 
damage reports should be made to 
Nordstaden on 08-587 801 00. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Summer party! 

The last day to RSVP to the party has now 
passed. We have received many 
registrations to the party. Let us now hope for 
a good weather!  

 

Contact details in case of burglary 

In case of burglary: Contact the police on 114 
14 and Nordstaden on 08-587 801 00. Also 
contact your insurance company and the 
Fanö Board https://www.fano.se/om-
oss/styrelsen. 

 

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. 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/ 

 

Sunny greeting from the Board! 

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

https://www.fano.se/om-oss/styrelsen
https://www.fano.se/om-oss/styrelsen
https://www.fano.se/arkivet/renovering/

