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Lyckad vårstädning! 
 Ett stort tack till alla som bidrog till en 
lyckad städdag i det fina vädret! Ett extra 
tack till alla er som märkte upp era cyklar 
och ni som hjälpte till med jordhögen! Vi 
fick som vanligt mycket gjort och 
serveringen i träfflokalen var välbesökt och 
uppskattad.  
 

Målning av parkeringslinjer 
Viktigt! Parkeringslinjerna på 
utomhusparkeringar kommer att målas den 
4e Juni. För att kunna måla behöver 
parkeringsplatserna vara tomma, därför 
råder det parkeringsförbud enligt nedan:  
 

Platser 1 – 134 (Övre parkering):  
P-förbud mellan kl. 8.00 – 16.00 den 4e 

juni 2019.  
 

Platser 200 – 234 (Nedre parkering 
under tunnelbanan): P-förbud mellan 

kl. 16.00 – 19.00 den 4e juni 2019.  
 

Om det står fordon på dessa platser på ovan 
angivna tider kommer dessa få 
parkeringsböter, då de kommer att förhindra 
målningen. 

 

Nya regler för Barnvagnrummen 
På grund av platsbrist i barnvagnsrummen 
har styrelsen beslutat att det är endast   
barnvagnar som används dagligen som 
förvaras i barnvagnsrummen. Andra saker 
som förvaras där kommer att tas bort.   
 

Årsstämma den 27e Maj 
Det är dags för årets föreningsstämma! Den 
kommer hållas den 27e Maj kl 18.30 i 
Kvarnbackaskolans matsal. Kallelse 
skickas ut separat. 
 

 
 

Inga störande ljud efter 22.00 
På natten, mellan kl. 22.00 och 07.00, skall 
det vara tyst. Då får inga störande ljud som 
exempelvis hög musik spelas, detta för att 
inte störa för grannar som behöver sova. 
 

Tvättstugeregler 
Kom ihåg att tvättstugan ska vara ren och 
fin när du tvättat. Det du behöver göra 
innan du går från tvättstugan är följande:  
 

• Rengöra tvättmaskin och 
tvättmedelsfack. 

 

• Ta bort luddet från torktumlare och 
torkskåp. 

 

• Ta bort papper och tomma 
förpackningar på bänkar och golv.  

 

• Ta med dig ditt skräp och släng det i 
sopsugen. 

 

• Tvättvagnar får absolut inte tas med ut ur 
tvättstugan. 

 

• Stänga alla fönster som är öppna. 
 

Tänk på att vi kan se vem som tvättat på en 
viss tid. Den som missköter tvättstugan kan 
komma att stängas av. 

 

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/ 

 

 

Soliga hälsningar från Styrelsen brf Fanö 
Please turn the page for an English version of Fanö News 
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Successful spring cleaning! 
A big thanks to all of you who participated in 
the spring cleaning and made it successful! 
An extra thanks to all of you who labeled your 
bicycles and those who removed the pile of 
soil. A lot of things were completed, the 
serving was well-attended, and the 
refreshments were greatly appreciated.  
 

Painting of lines on the parking  
Important! The lines on the parking space 
will be painted on the 4th of June. The parking 
spaces must be empty, in order to paint the 
lines. For this reason, it will be prohibited to 
park your car on the below mentioned date 
and time: 
 

Parking spaces 1 – 134 (Upper 
parking space): Parking is prohibited 

between 8.00 am – 4.00 pm on the 4th of 
June 2019.  
 

Parking spaces 200 – 234 (Lower 
parking space, under the subway): 

Parking is prohibited between 4.00 pm – 
7.00 pm on the 4th of June 2019.  
 

The vehicles that are on these spaces on the 
above-mentioned time will get a parking 
ticket as they will hinder the painting. 
 

New rules for the stroller rooms  
Due to lack of space in the stroller rooms, the 
board has decided that only strollers that are 
used in a daily basis are allowed to be stored 
in the stroller rooms. All other objects that are 
stored there will be removed. 
 

General meeting on the 27th of May 
The general meeting will be held on the 27th 
of May at 6.30 pm in the dining room of 
Kvarnbacka school. Separate invitation will 
be sent out as well. 
 

 

No disturbing sound after 10 pm 
It should be quiet at night between 10.00 
pm and 7.00 am. During this time 
disturbing sound such as music on high 
volumes should not be played. This is to 
not disturb the neighbors that are sleeping. 
 

Rules for the laundry rooms 
Please bear in mind that the laundry room 
should be clean and tidy when you are 
finished with the laundry. Before you leave 
the laundry room, you have to:  
• Clean the washing machine and the 

washing powder compartment. 

• Remove the fluff from the tumble dryer 
filter and drying cabinet. 

• Bring your garbage with you and throw it 
in the waste collection system.  

• Close all the windows that are open. 

• Leave the washing basket in the laundry 
room.  

• Make sure that the laundry is nice and tidy 
in general when you leave. 

 

Please keep in mind that we can see who 
has used the laundry room on a certain time. 
Anyone who misbehaves in the laundry room 
risks being expelled. 
 

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 
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/. 

 

 

Sunny greetings from the Fanö Board 

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


