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Lyckad höststädning! 
Ett stort tack till alla som deltog i 
höststädningen! Ett extra tack till alla er som 
märkte upp era cyklar och barnvagnar. Vi fick 
mycket gjort och serveringen i träfflokalen 
var välbesökt och uppskattad. Vi hoppas att 
fler deltar nästa gång och bidrar till en fortsatt 
god gemenskap i vår förening. 
 

Höstens sista stick- och virkcafé! 

Välkommen på den sista stick- och virkcafé 
för hösten den 28e november! 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. 
 

Julpyssel den 9e december 
Julen närmar sig och snart är det dags för 
julpyssel och/eller julfika. Fritidskommittén 
hälsar alla boende välkomna på julfika och 
julpyssel i föreningslokalen på Sorögatan 45 
den 9e december kl 13-16.  
 
 

 

 
 

 

 

 

Felanmäl på rätt sätt 

Felparkering: Alla anmälningar om 
felparkeringar på parkeringsplatser och 
uteplatser ska göras till Q-Park på nummer 
0771-96 90 01.  

Fastighetsfel: Alla felanmälningar gällande 
fastigheter görs till Nordstaden på nummer 
08-587 801 00 eller via e-mail till 
kundtjanst@nordstaden.se. Om felanmälan 
göras via e-mail, var noga med att skriva 
namn, adress, telefonnummer och en tydlig 
beskrivning på problemet. 

Övrigt: Övriga frågor och allmänna 
synpunkter eller önskemål mailas till 
styrelsen på styrelsen@fano.se. 

 

Ta en titt på hemsidan 
Ta gärna en titt på vår fina hemsida, 
www.fano.se. Där finns mycket nyttig 
information. På ”Från A till Ö” sidan finns det 
mycket information som kan vara bra att 
känna till. Exempelvis var du hittar 
lägenhetsnummer, regler om parkering m.m.  
Det kan bespara er tid att kolla på hemsidan 
innan ni mailar styrelsen! Vi tar gärna emot 
förslag på uppdateringar på hemsidan som 
kan göra vår hemsida ännu bättre! 

 

 

 

  

Värmande hälsningar från Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 
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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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Successful autumn cleaning! 
A big thanks to all of you who participated in 
the autumn cleaning day and made it 
successful! A special thanks to all of you who 
labeled your bicycles and strollers. A lot of 
things were completed, the serving was well-
attended and the refreshments were greatly 
appreciated. We hope that even more 
people can join next time and contribute to 
keeping this a friendly neighborhood. 
 

Last knitting and crocket gathering 

The leisure committee invites you to the last 
knitting and crochet gathering for this 
autumn. It will take place on the 28th of 
November. Welcome to Sorögatan 45 (entry 
via Ärvingegången) between 6 pm – 9 pm to 
to knit, crocket and inspire or to socialize.  

Christmas crafts on the 9th of December 
Christmas is approaching, and it is soon time 
for Christmas crafting and snacks! The 
leisure committee invites you to Christmas 
crafting and some warming coffee and 
snacks on the 9th of Dec between 1 – 4 pm 
at Sorögatan 45 (entry through 
Ärvingegången). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Inform about damage in correctly 
Wrong parking: All reports on cars parked 
wrongly on the parking slots or on the Fanö 
area should be made directly to Q-Park on 
0771-96 90 01. 
Property damage: All damage reports on 
the properties should be sent directly to 
Nordstaden on 08-587 801 00 or via email to 
kundtjanst@nordstaden.se. If the damage 
report is sent in via email, clearly state your 
name, address, phone number and the 
issue. 
Other concerns: All other questions and 
concerns or inputs should be sent to the 
Board at styrelsen@fano.se.  

Check out our website! 

Have a look on our beautiful webpage, 
www.fano.se. You can find a lot of valuable 
information there! On the page “From A to Ö” 
you can find useful information that can be 
good to have. For example, where you find 
the apartment number or rules about parking 
etc. It can save you some time to visit the 
webpage before emailing the Board! If you 
have any suggestions on improvements on 
the webpage, we are happy to receive them!  

Warm greetings from the Board! 

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