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Sorögatan 29
Fredagen  den  29:e  maj  så  fick  till  slut
majoriteten av de boende flytta tillbaka efter
drygt  fyra  månader.  Det  återstår  lite
reparationsarbeten  på  utsidan  samt  att
trapphuset  ska  målas.  Det  kan  göras
samtidigt som boende bor kvar i huset.

Det  återstår  även  en  del  arbeten  i  några
lägenheter  och  boenden kommer  flytta  in
vartefter det blir klart. 

Föreningsstämman
Tack till er som deltog och tack till er som
tog ansvar  och stannade hemma av olika
anledningar. Stämman genomfördes snabbt
och smidigt utan några kontroverser.

Vi tackar Marianne Persson och Jens Ehrs
som  kliver  av  styrelsen  efter  flera  års
engagemang.  

Vi  välkomnar  även  Sara  Norgren  och
Kristian Rosenqvist som nyinvalda. 

Vi totalt sju stycken i styrelsen ska göra vårt
bästa  för  att  förvalta  vår  gemensamma
förening.  Ni  når  oss  enklast  på
styrelsen@fano.se.

Medlemsmöte
Som vi tidigare informerat om så har vi en
ambition  att  hålla  ett  medlemsmöte  efter
sommaren  när  förutsättningarna  tillåter.
Detta  för  att  kunna redovisa  arbetet  kring
29:an och vad det kostat. Det ges även en
möjlighet att ställa andra allmänna frågor ni
kan tänkas ha. 

Kvarnbackaskolan renoverar
Med  start  den  10:e  juni  så  kommer
skolgården  på  Kvarnbackaskolan  (vår
granne)  att  börja  renoveras.  Det  är  ett
ganska  stort  projekt  som  förväntas  pågå
under sommaren. Det kommer bland annat
innebära transporter på Ärvingegången. 

Renoveringar
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 återställning eller rivning.

Fyll i blanketten för ansökan om renovering,
skicka  in  till  styrelsen  och  invänta  svar
innan renoveringen  påbörjas.  Blanketten
finns på hemsidan: 
http://se.fano.se/renovering/      
 

Glad sommar!
Vi i styrelsen önskar er en glad sommar! 

Nästa  nummer  av  Fanö  Nytt  kommer  i
mitten på augusti. 
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