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Sorögatan 29
Arbetet  med  att  återställa  trapphuset
fortgår.  Återställandet  av  hisschaktet  har
påbörjats vilket är en stor del innan någon
kan få börja flytta in. 

Styrelsen  håller  löpande  möten  med
försäkringsbolag  och  entreprenörer  för  att
följa  arbetet.  Vi  har  en  god  relation  med
föreningens försäkringsbolag, Protector och
de är mycket nöjda med hur vi har hanterat
hela situationen. 

Däckbyte
Det  har  varit  väldigt  sparsamt  med  snö
denna vinter och tiden för däckbyte närmar
sig. Påsken ligger så till i år att om vi ska ha
öppettider efter påsken så har sista dagen
för  byte  passerats.  Därför  blir  det  dessa
dagar.  Det  går  alltid  att  boka  tid  utöver
dessa fyra tillfällen till en kostnad av 200 kr. 
Vill du ha en plats, boka tid eller har frågor,
skicka ett mail till dack@fano.se  

 Torsdag 26/3, 18-20
 Söndag 29/3, 10-12
 Torsdag 2/4, 18-20
 Söndag 5/4, 10-12

Vänta på garageporten
När du åker  ut  från garaget  så är  det  du
som är ansvarig för att det inte kommer in
någon  obehörig.  Vänta  tills  porten  har
stängts innan du åker därifrån så minimerar
vi risken att obehöriga kommer in i garaget.
Det  minskar  risken  för  inbrott  eller
skadegörelse. 

Städdag
Söndagen den 10:e maj så är det städdag.
Mer information kommer närmare.  

Föreningsstämma
Den  28:e  maj  klockan  18:30  är  det
föreningsstämma  i  Kvarnbackaskolans
matsal. 

I våra stadgar så anges att sista dag för att
lämna in motioner till stämman är den 28:e
februari. Med allt  som hänt kring 29:an så
missade vi  att  påminna  om detta datum i
föregående Fanö nytt och vi får tyvärr inte
skjuta  på  det  datumet  heller.  Vi  ber  om
ursäkt för det. 

Har du frågor som du vill ta upp så går det
utmärkt  att  göra  detta  på  förmötet  (se
nedan). 

Förmöte
Föreningsstämman är vårt högst beslutande
organ och det finns ett antal punkter som vi
måste gå igenom enligt  våra stadgar.  För
att korta ned det ändå rätt långa mötet så
har vi ett tillfälle innan stämman där du har
möjlighet  att  ställa  frågor till  styrelsen och
lyfta saker till diskussion. 

Detta  går  av  stapeln  efter  städdagen  den
10:e  maj  kl  14:00  i  styrelselokalen.  Det
kommer fler påminnelser. 

  Engagera dig i föreningen!
Valberedningen håller ständigt ögonen
öppna efter engagerade boende som är
villiga att tillföra sin kompetens och arbeta
för föreningens bästa. Är du intresserad av
sitta i Fanös styrelse? Eller kanske hjälpa till
i  valberedningen?  Fritidskommittén?
Kontakta  i  så  fall  valberedningen  på:
valberedning@fano.se
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