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Nya regler gällande tvättstugorna 

Det kommer inte längre vara möjligt att 
komma in i tvättstugan efter tvättidens slut. 
Det är fortfarande tillåtet att torka kläderna 
upp till 30 min efter tvättidens slut, men då 
gäller det att ni går in i tvättstugan innan er 
tid tar slut.  

Gör rent torktumlare och torkskåp 

Det är viktigt att ludd från torkskåp och 
torktumlare tas bort. Luddet i maskinerna 
kan leda till överhettning, vilket i sin tur leder 
till att motorerna går sönder eller till och med 
brand. Båda ger ökade kostnader för 
föreningen. 

Lägenhetsnummer 

Tänk på att ALLTID uppge föreningens 
lägenhetsnummer vid korrespondens med 
styrelsen gällande din bostad. Föreningens 
lägenhetsnummer (1 – 294) finns på högra 
eller vänstra hörnet av ytterdörren alternativ 
på namntavlan i entrén.  
 

 
 

Nedskräpning 

För allas trevnad måste vi hjälpas åt att hålla 
föreningsområdet rent och fint. Det 
uppmuntras därför att plocka upp det skräp 
man ser och lägga det i soporna. 

Viktigt att anmäla ohyra 

Om ohyra påträffas är det mycket viktigt ni 
genast anmäler detta till styrelsen 
(styrelsen@fano.se) och Nordstaden (08-
587 801 00). Detta för att begränsa 
spridningen av ohyra och minimera skadan 
som de kan orsaka. 

Höststädning den 21a oktober 

Söndagen den 21a oktober är det dags för 
höstens städdag! 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. 

Andrahandsuthyrning 

Kom ihåg att be om styrelsens godkännande 
innan du hyr ut i andrahand. Styrelsen har 
uppdaterat reglerna för 
andrahandsuthyrning och det är inte längre 
nödvändigt att ha beaktansvärda skäl för 
uthyrning. 

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. 

 

 
 
 
 
 

Varma hösthälsningar från Styrelsen brf Fanö 
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New roles for Laundry rooms 

From now on, it is not possible to access the 
laundry room after the end of your laundry 
time. It is still permitted to use the dry the 
clothes 30 minutes after your laundry time, 
but then you have to enter the laundry room 
before your time has ended and stay there 
until you are finished. 

Dryer and drying cabinet 

It is important that clothing lint is removed 
from the dryers and drying cabinets in the 
laundry room. The lint can destroy the 
machines and in worst case cause a fire, 
both resulting in increased expenses for us. 

Apartment number 

Please keep in mind that you always have to 
specify the apartment number when you are 
in contact with the Board regarding your 
apartment. The number (1 – 294) is found on 
the upper corner of your front door, 
alternatively on the name board at the 
entrance. 

 

Keep it clean  

It is our responsibility to keep the 
neighborhood clean and tidy. We therefore 
encourage you to pick up the garbage that 
you might see and throw it in the bin. 

  

Autumn cleaning on 21st of Oct 

It is time for the autumn cleaning day, which 
will take place on the 21st

 of October. We will 
start at 10 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. 

Important to report vermin 

It is extremely important that you inform the 
Board (styrelsen@fano.se) and Nordstaden 
(08-587 801 00) as quickly as possible. This 
is to minimize spreading of vermin and the 
damage that they can cause.  

Renting out your apartment 
Please be reminded that you have to send in 
an application to the Board and get it 
approved before you rent out your 
apartment. We would like to inform you that 
the rules for renting out the apartment are 
less strict now. 

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 the webpage. 

  

 

Warm autumn greetings from the Board! 
Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt. 
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