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Städdagen 

Tack till alla som kom och deltog på 
städdagen. Inte det bästa vädret men trevligt 
sällskap och mycket bra arbete gjort!  

 

Däckbyte 

Vintern närmar sig och det är så småningom 
dags för att byta till vinterdäck. Vi kommer att 
ha öppet enligt nedan. Vill du ha tillträde 
utanför dessa tider så kontakta 
dack@fano.se för att boka en tid, det kostar 
200 kr.  

• Torsdag 7/11, 18-20 

• Söndag 10/11, 10-12 

• Torsdag 21/11, 18-20 

• Söndag 24/11, 10-12 
 
Om du hämtar ut dina däck och inte 
meddelar senast 24:e november att du vill 
behålla platsen så kan den gå vidare.  
 
Om du vill ha en plats för dina däck så 
kontakta dack@fano.se så sätts du upp på 
kölistan. 
 

Sopsugen 

När du slänger sopor i sopsugen så knyt ihop 
påsen. Öppna påsar kan läcka och då kan 
soporna hamna i källaren och börja lukta i 
trapphuset.  

 
Trädvård 

I föreningen finns många träd av olika storlek 
och vissa träd har nu tyvärr börjat innebära 
problem för våra fastigheter. Vi kommer 
tillsammans med en arborist att se över våra 
träd och antagligen ta ned några av de större 
träden, längs med Ärvingegången och 
Fyngatan. 

 
 
 

 
Facebook 

Vi har en Facebook-sida där vi ibland 
publicerar information. Klicka in och gilla så 
får du uppdateringar även den vägen. 
 
https://www.facebook.com/brffano/ 

 

Hemsidan 

På vår hemsida (www.fano.se) så finns det 
mycket information. Kontaktuppgifter, hur du 
gör vid en renovering, hur du får en 
parkeringsplats, om du vill sätta upp en 
parabol med mera.  Kika in där och bläddra 
runt! 

 

Felanmälan till Nordstaden   
Felanmälan på våra fastigheter görs till 
Nordstaden, antingen per e-post eller telefon. 
 
Telefon: 08-32 40 60 
E-post: kundtjanst@nordstaden.se 
 

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/ 
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