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ComHem byter till digitalt
Den  8:e  september  så  stänger  ComHem
ned sina analoga TV-sändningar. Ser du en
informationsremsa på din TV om detta så
behöver du vidta åtgärder. Läs mer på
https://www.comhem.se/tv/digitalisering  

Bollspel inte tillåtet
På grund av risken för krossade rutor och
andra olyckliga skador så är det inte tillåtet
med bollspel på föreningens ytor. Istället så
hänvisas  sådan  aktivitet  till  Kvarnbacka
bollplan eller Kvarnbackaskolans skolgård.

Koppla din hund 
Även om du anser att du har bra kontroll på
din hund så kan en okopplad hund skapa
obehag  för  andra.  Enligt  Stockholm  stads
Allmänna ordningsföreskrifter så ska hundar
hållas  kopplade  på  offentlig  plats  (gäller
även inom vårt område). 

Vidare  så  är  det  inte  tillåtet  att  rasta  sin
hund på föreningens gräsmattor. Det är inte
så trevligt när t ex barn springer barfota och
trampar i rester från hundens toabesök.

Betala din avgift i tid
Överlag så har vi en bra betalningsmoral i
vår förening men ibland blir det förseningar
vilket  skapar  merjobb  och  kostnader  för
styrelse och vår ekonomiska förvaltare. 
Men framförallt så riskerar du att bli av med
din  lägenhet,  garage-  eller  parkeringsplats
vid upprepade förseningar. 
Om du har möjlighet  så aktivera betalning
via autogiro eller e-faktura för att minimera
risken att glömma betalningen. 

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/      
 

Skadegörelse
Tyvärr  har  vi  noterat  skadegörelse  på
ytterväggen till tvättstugan i 93:an. Det har
ristats i putsen vilket kommer kosta pengar
att åtgärda. 

Om ni  ser  någon  pågående skadegörelse
så  gör  dem  medvetna  om  att  de  är
upptäckta,  då  kommer  de  troligen  att
avbryta.
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