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Engagera dig i föreningen

Föreningsstämma

Valberedningen håller ständigt ögonen
öppna efter engagerade boende som är
villiga att tillföra sin kompetens och arbeta
för föreningens bästa. Du kan kontakta
valberedningen på valberedning@fano.se.

Årets
föreningsstämma
planeras
till
onsdagen den 25:e maj. Detta kan justeras
framöver
beroende
på
pandemins
utveckling. Sista datum för att skicka in
motioner till styrelsen är 28:e februari. En
motion ska lämnas skriftligen, via e-post
eller i vår brevlåda på Sorögatan 45, ingång
från Ärvingegången.

Elsäkerhet utomhus
Under denna mörka årstid är det många
som sätter upp belysning utomhus vilket gör
området än trevligare. Tänk på att använda
utrustning som är avsedd för utomhusbruk.
Felaktiga grendosor och kablage innebär
fara för kortslutning samt skada på person
och egendom. Är du osäker, fråga hos till
exempel Clas Ohlson i gallerian.

Ta hand om våra tvättmaskiner
Även om vi har stora tvättmaskiner och
torktumlare så finns det en maxvikt för vad
de klarar av. Om den överskrids så riskerar
maskinerna att skadas och det medför
reparationskostnader för föreningen.
Det vanligaste är
att det är stora mattor
som tvättas som är för tunga och då skadas
till exempel glaset på luckorna. Detta hände
senast under december.
Vänligen respektera maxvikterna så slipper
vi de extra kostnaderna.
Maskin

Maxvikt

Tvätt: 1, 2, 4, 5

8 kg

Tvätt: 3

14 kg

Torktumlare

14 kg

Fullt i sopnedkastet?
I föreningen finns det ett gäng sopnedkast,
ett i varje trapphus samt sju stycken på våra
gårdar. Om det är fullt i ett så lägg inte
skräpet bredvid utan gå till nästa
sopnedkast.
Lämnas skräp på marken lockar det till sig
de råttor som finns i området och som vi
försöker bekämpa.
På tal om sopnedkast så ska skräp slängas
i väl knutna påsar. Är det löst eller om
påsen går sönder riskerar skräpet att ligga
kvar i rören och skapa stopp i systemet.

Renovering
Tack till er som har sökt tillstånd för
renoveringar. Genom dessa har föreningen
kunnat säkerställa att auktoriserade firmor
används och det har lett till att vi har färre
vattenskador, vilket sparar pengar och
lidande
för
oss
alla.
Tänker du renovera? Läs mer och sök om
tillstånd här:
http://se.fano.se/renovering/
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