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Årsstämman 
Ett stort tack till er alla som deltog på 
årsstämman som ägde rum den 27e Maj. De 
styrelseledamöter som stod inför omval och 
även två nya styrelsemedlemmar valdes in i 
styrelsen. Brf Fanös styrelse består nu av: 
Ordförande   Arne Brovig 
Vice ordf  Jens Ehrs 
Sekreterare  Bernt Wilander 
Ledamot   Marianne Persson 
Ledamot  Anuja Nagendiran 
Ledamot  Jens Backeman 
Ledamot  Binas Nisic 
HSB representant Stefan Johanson 
 

Nordstadens servicekontor har 
sommarstängt 

Fredagsjouren har semesterstängt mellan 
den 21/6 – 26/7. Öppnar åter den 2/8. För 
felanmälan under denna period, vänligen 
kontakta Nordstaden på 08 587 801 00. 
Under sommaren kommer Nordstaden att 
prioritera akuta ärenden som rör fastigheten, 
ej akuta felanmälningar som berör enstaka 
lägenheter  hanteras efter semestertiden. 
För övriga ärenden vänligen kontakta 
styrelsen via e-post: Styrelsen@fano.se. 

 
Uppdaterad hemsida 

Vi kan nu med glädje meddela att Brf Fanö 
har en ny uppdaterad hemsida som också är 
på engelska! Det är vissa småsaker som 
fortfarande är under uppdatering men det 
mesta är klart. Besök gärna den! 

 
Sommarfest! 

Det blir en sommarfest även detta år! Håll 
utkik efter mer info och anmälningsblankett 
som kommer ut under sommaren. 

El-boden 
Styrelsen vill påminna om att el-boden 
endast är till för att slänga små enkla el-
prylar. Större saker såsom spis, tv apparater, 
kylskåp m.m. får inte slängas i el-boden, utan 
dessa måste ni själva åka ut till återvinningen 
med. 

Grillning 
Sommaren är här och många blir sugna på 
att gilla. Tänk då på att visa hänsyn till dina  
grannar när du grillar så att grillröken inte 
stör dem. Kom ihåg att det är endast tillåtet 
att grilla med elgrill på balkongen och på 
loftgångar. Om kolgrill används måste det 
vara minst 5m från husväggar.  
 

Råttor och Matning av fåglar 
Råttor har påträffats i föreningens område. 
Det är viktigt att alla håller rent på sina 
uteplatser/balkonger/loftgångar och inte 
lämnar matrester/skräp efter sig. Tänk på att 
matning av fåglar kan locka till sig råttor. 
 

 
Renovering 

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 utrivning och/eller fuktskador. Fyll i 
blanketten för ansökan om renovering, 
skicka in till styrelsen och invänta svar innan 
renoveringen påbörjas. Blanketten finns på 
hemsidan: 
https://www.fano.se/arkivet/renovering/ 
 
 

 

Glad sommar önskar Styrelsen brf Fanö 
Please turn the page for an English version of Fanö News 

https://www.fano.se/arkivet/renovering/
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The general meeting 

A big thanks to all of you who participated on 
the general meeting held on the 27th May. 
Two additional board members were elected 
into the board. The brf Fanö board 
constitutes of:  
Chairman   Arne Brovig  
Vice chairman  Jens Ehrs  
Secretary   Bernt Wilander  
Member   Marianne Persson  
Member   Anuja Nagendiran  
Member  Jens Backeman 
Member  Binas Nisic 
HSB representative Stefan Johansson 

 

Nordstaden’s service office is 
closed during the summer 

Nordstaden’s service office at Sorögatan is 
closed from the 21st of June until the 26th of 
July. It will be open again on the 2nd of August. 
If you would like to report any damage please 
call Nordstaden at 08-587801 00. Urgent 
errands that concerns the estate will be 
prioritized and non-urgent damages within 
an apartment will most likely be handled after 
the vacationperiod. For other errands, 
please send an e-mail to styrelsen@fano.se 
 

Updated website 
We are happy to announce that our website 
has now been updated! The website is now 
available in English as well! There are still 
some small updates left, but the most of it is 
finished. Please have a look at our website! 

 
Electrical waste 

A kindly reminder that the electrical waste 
shed is only for small electric apparatus. It is 
not allowed to throw bigger electric 
apparatus such as stove, TV, fridge etc. 
there. You have to bring them to a recycling 
center.  

Barbecue 
The summer is here and many of us enjoy 
barbecuing. Please consider your neighbors 
when you barbecue so that the smoke does 
not bother them too much. Please keep in 
mind that it is only allowed to use electric grill 
on the balconies and on the concrete areas 
outside the apartments. If you use a charcoal 
grill, you have to be at least 5 m away from 
the house walls.  
 

Rats and feeding birds 
Rats have been noticed in within Fanö. It is 
highly important that you keep your 
patios/balconies/concrete areas outside the 
apartment tidy and that you don’t leave any 
food residues. Please be aware that feeding 
the birds might also attract the rats. 
 

Summer party! 
There will be a summer party this year as 
well! Watch out for more information and for 
the registration form that will be posted 
during the summer. 

 

Renovation  
All renovations that involve water, the 
draining system or the ventilation (kitchen 
fan) MUST be approved by the Board before 
you can start the renovation. This is to 
minimize the risk of any possible costs for 
you due to moisture damage. Please fill in 
the form, send it to the Board and await 
response before you start.  

The form is available on: 
https://www.fano.se/arkivet/renovering/. 

 

 

 

 

 

 
The Fanö Board wishes you all a great summer! 

Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt. 
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