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Medlemsmöte 

I samband med vårens stämma meddelade 
styrelsen att det skulle hållas ett 
medlemsmöte efter sommaren, om 
förutsättningarna tillät. Tyvärr har inte 
situationen med Corona ändrats tillräckligt 
och tidigare rekommendationer gäller 
fortsatt vilket gör att vi inte med gott 
samvete kan arrangera ett sådan möte.  
 
Därför skickar vi med ett extra utskick med 
detta Fanö Nytt där vi redogör i korthet vad 
som hänt, vad vi gjort och vilka 
konsekvenser sprängningen i 29:an fått för 
föreningen.  
 
Har ni funderingar kring detta så skicka ett 
email till adressen som anges ovan så 
svarar vi efter bästa förmåga. 
 

Städdag 
Av samma anledning som ovan blir det 

inget fika i samband med höstens städdag. 

Containrar kommer finnas för att slänga 

skräp som vanligt, brännbart och icke 

brännbart men inget miljöfarligt. Du är 

välkommen att städa lite föreningens tomt 

och prata med dina grannar.  

Containrarna finns på plats söndagen den 

11 oktober mellan klockan 10:00 och 13:00.  

Andrahandsuthyrning 
Kom ihåg att be om styrelsens 

godkännande innan du hyr ut i andra hand. 

Styrelsen har uppdaterat reglerna för 

andrahandsuthyrning och det är inte längre 

nödvändigt att ha beaktansvärda skäl för 

uthyrning. 

Du hittar blanketten på hemsidan: 

https://se.fano.se/blanketter-stadgar-

ocharsredovisningar/ 

 
Vår hemsida 

Vi har en hemsida som du hittar på 
https://se.fano.se. Här hittar du en hel del 
nyttig information och ett bra ställe att börja 
leta efter svar på frågor du kan tänkas ha.  
 
Vi försöker hålla den uppdaterad och fylla 
på med svar på återkommande frågor. Är 
det något du tycker borde finnas där så 
skicka ett email till styrelsen.  
 

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:  
https://se.fano.se/renovering/   
  

Däckförråd 
Hösten börjar göra sitt intåg och om ett tag 
är det dags att byta till vinterdäck. Datumen 
kommer att ligga i mitten av november. De 
publiceras i nästa Fanö Nytt. 
  
Vill du ställa dig i kö för att få en plats i 
däckförrådet, skicka ett email till 
dack@fano.se med namn, telefon och vilket 
lägenhetsnummer du bor i.   
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