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Snöiga hälsningar från Styrelsen brf Fanö 

Please turn the page for an English version of Fanö News 

Ohyra i föreningen 
Vägglöss har påträffats i några lägenheter i 
föreningen, var därför extra uppmärksamma 
på om ni ser tecken på vägglöss. Ifall ni 
misstänker skadedjur i lägenheten är det 
extremt viktigt att kontakta Nomor direkt på 
nummer 0771-122 300. Detta ingår i 
fastighetsförsäkringen och är därför utan 
extra kostnad för er. Kom ihåg att det inte 
går att sanera själv. Information om 
skadedjur kan fås på www.nomor.se  

 

Trapphusen och loftgångar ska 

hållas rena 
Trapphus och loftgångar ska hållas rena från 
skräp, kartonger och dylikt. Barnvagnar och 
cyklar får inte förvaras i trapphusen eller i 
loftgångar. Detta är ett krav från 
brandförsvaret då de, placerade där, utgör 
en säkerhetsrisk. Barnvagnsrum och 
cykelbodar finns tillgängliga för förvaring av 
barnvagnar och cyklar. Nycklar till dessa rum 
lånas ut mot kvittens och deposition. 
Kontakta styrelsen på styrelsen@fano.se 
ifall du vill ha en nyckel. 

 

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. 

 
Är du intresserad av 

styrelsearbete? 
Det finns fortfarande tid att anmäla intresse 
för att vara med i brf Fanös styrelse. Om du 
är intresserad, kontakta valberedningen på 
valberedning@fano.se 

Föreningsstämma och motioner 
Årets föreningsstämma kommer att hållas 

den 27e Maj. Särskild kallelse skickas ut 

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

 

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: 
 

 13e februari 

 6e mars 

 27e mars 

 17e april 
 8e maj 

 
Väl mött! 
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Vermin in the apartments 
Bed bugs have been found in a few 
apartments within brf Fanö, be attentive of 
whether you see signs of bed bugs. If you 
suspect vermin in the apartment, it is 
extremely important to contact Nomor 
directly at 0771-122 300. This is part of the 
property insurance and is therefore free of 
charge for you. Remember that it is not 
possible to remove vermin by yourself. More 
information can be found on www.nomor.se 

 
Report damage 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 e-mail 
to kundtjanst@nordstaden.se. If the damage 
report is sent in via e-mail, 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. 
 

Stairwells and exterior corridors 

should be clean 
Stairwells and exterior corridors should be 
kept clean. Trash, cartons and similar things 
must not be stored in the stairwells or in the 
exterior corridors. This is a requirement from 
the fire department as they, with such a 
placement, pose a safety risk. There are 
designated rooms for storage of strollers’ 
and bicycles. Keys to these rooms can be 

obtained by paying a deposit. Please contact 
styrelsen@fano.se if you want a key.  

 
General meeting and motions 

The general meeting will be held on the 27th 

of May. Separate invitation will be sent out 
later. Motions to 2019 year’s general 
meeting has to be submitted in writing to the 
Board before the 28th of February. 

Would you like to join The Fanö 

Board?  
It is not too late to contact 
valberedning@fano.se, if you are interested 
in doing work as a Fanö board member.  

 
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: 

 
 13th February 

 6th March 

 27th March 

 17th April 

 8th May 

 
Welcome! 

 
 

 

 

 

 

Snowy wishes from the Board! 

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