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Laddning av elbilar 

Det är inte tillåtet att ladda elbilar från 
vägguttagen i föreningens garage på 
Sorögatan 67 och 95. Uttagen är inte 
avsedda för detta ändamål och kan därför bli 
överhettade, vilket kan resultera i brand.  

 

Däckförrådet 

Tack för säsongens däckbyte! Om du har 
hämtat ut dina däck men inte 
lämnat in några nya, hör av dig till 
dack@fano.se för att 
säkerställa att din plats finns kvar till våren. 

 

Släck levande ljus 
Kom ihåg att släcka levande ljus. December 
månad kan även vara ett bra tillfälle att byta 
batteri i brandvarnaren om du inte redan gjort 
det. 

 

 
Julklappspapper  

Snart är julen här! Vid julfirandet uppstår det 
ofta mycket pappersskräp. Vänligen lägg 
julpappret i vanliga påsar för hushållssopor 
och knyt ihop innan du kastar i sopsugen. 
Det är helt onödigt att få stopp i sopsystemet 
på grund av papper. Varje stopp kostar 
pengar att åtgärda.  

 

God Jul och Gott Nytt År 

Styrelsen vill önska er alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år! 

 

 
 

 

 

 

 

  

Juliga hälsningar från Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 
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Charging of electric cars 

It is not permitted to charge your electrical 
car from the regular wall socket in the 
garages on Sorögatan 67 and 95. These 
sockets are not built for this purpose and can 
therefore cause a fire. 
 

Tire storage 
Thanks for this season! If you have collected 
your winter tires without handing in your 
summer tires, meaning that your storage 
space is empty, please contact 
dack@fano.se to ensure that you will keep 
your storage space until the spring.  

Candle Lights 
Remember to blow out the candle lights. This 
can also be a good time to change the 
batteries in the smoke detector/automatic 
fire detector if you haven’t done it already. 
 

 

 
Wrapping Paper 

After Christmas there is often a lot of paper 
left to throw out. Please put the paper in your 
normal household trash bags, tie it together 
and then throw it in the garbage chute. This 
way there will be no stop in the garbage 
collection system. Each stop is an 
unnecessary cost for the association. 

 

Merry Christmas and  

Happy New Year!  

The Board would like to wish you all a Merry 
Christmas and a Happy New Year!  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Christmas greetings from the Board! 

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