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Är du intresserad av 
styrelsearbete? 

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

Föreningsstämma 
Årets föreningsstämma kommer att hållas 
den 27e maj. Särskild kallelse skickas ut 
senare. 

 
Motioner till föreningsstämman 

Motioner till föreningsstämman 2019 ska ha 
inkommit skriftligen till styrelsen före den 28e 
februari. 

Laddning av elbilar 
Det är förbjudet att ladda elbilar och hybrider 
i vanliga vägguttag 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. 
Styrelsen arbetar med att installera elstolpar 
avsedda för laddning av bilar.  

Andrahandsuthyrning 
Under våren kommer styrelsen att arbeta 
med att se över alla olovliga 
andrahandsuthyrningar. Om du hyr ut i andra 
hand och är osäker på om du har styrelsens 
godkännande, så kan du kontakta styrelsen 
på styrelsen@fano.se  

Välkommen på stick- och virkcafé!  
Kom och sticka, virka, brodera och inspirera 
eller för att umgås i föreningslokalen på 
Sorögatan 45 (ingång via Ärvingegången). 
Stora som små är välkomna! Vi träffas var 
tredje onsdag kl. 18-21, under våren blir det 
följande datum: 
 

• 23e januari 

• 13e februari 

• 6e mars 

• 27e mars 

• 17e april 

• 8e maj 
Väl mött! 

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/ 

 

 

God fortsättning på det nya året önskar 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 working as a Fanö 
board member, then you are welcome to 
contact valberedning@fano.se 

General meeting 
The general meeting will be held on the 27th 

of May. Separate invitation will be sent out 
later. 

Motions to the general meeting 
Motions to 2019 year’s general meeting have 
to be submitted in writing to the Board before 
the 28th of February. 

Charging of electric cars 
It is not permitted to charge your electric car 
or hybrids 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. Charging stations for 
electric cars will be installed in the near 
future.  

Renting out your apartment 
During the spring, the Board will take a closer 
look at the those who are renting out their 
apartments without permission. If you are 
renting out your apartment and are unsure if 
you have permission from the Board you are 
welcome to contact us on styrelsen@fano.se  

Welcome to knitting and crocket 
gathering 

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

• 23rd January 

• 13th February 

• 6th March 

• 27th March 

• 17th April 

• 8th May 

 
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/. 

 

 

The Fanö board wishes you all a good continuation of the new year! 

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