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Städdag 

På söndag är det städdag. Du är 

välkommen att träffa grannar, plocka lite 

skräp eller slänga saker i de två containrar 

som står uppställda utanför Sorögatan 85.  

De finns på plats söndagen den 11 oktober 

mellan klockan 10:00 och 13:00.  

Delar av styrelsen finns på plats om du har 

några frågor.   

Däckförråd 
Öppettiderna för däckförrådet denna höst 

har satts till  

• Torsdag 5/11, 18-20 

• Söndag 8/11, 10-12 

• Torsdag 26/11, 18-20 

• Söndag 29/11, 10-12 

Tillträde utanför dessa tider bokas genom 

dack@fano.se och kostar 200 kr per tillfälle.  

Vill du ställa dig i kö för en plats i förrådet så 

skicka ett mail till samma adress med namn, 

telefon och ditt lägenhetsnummer.  

Droppskydd 
Det är krav på att ha droppskydd under 

diskmaskin. Vi rekommenderar starkt  att 

även ha det under diskbänk, kylskåp och 

frys. Även försäkringsbolag uppmanar sina 

kunder att installera droppskydd.  

Vi har haft flera vattenskador som troligen 

hade upptäckts tidigare om man hade haft 

droppskydd. 

Finns att köpa på t ex IKEA.  

 

 
Eluttag utomhus 

På uteplatser och balkonger finns det ett 

eluttag. Det har observerats att det finns 

flera uttag med brister. T ex att det sitter löst 

eller att locket är borta.  

Dessa uttag är den boendes ansvar att 

reparera. Således faller ansvaret på den 

boende om en skada uppstår på grund av 

att uttaget inte är i fullgott skick.  

Är ditt uttag skadat, tag kontakt med en 

elektriker och få det åtgärdat.   

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/   
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