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Städdag 20:e oktober  

Söndagen den 20:e oktober så samlas vi 
gemensamt och gör vår förening lite finare. 
Det kommer finnas containrar för brännbart 
och icke brännbart material mellan 10 och 13. 
Det är inte tillåtet att slänga farligt avfall eller 
elektronik.   
 

Däckbyte 

Vintern närmar sig och det är så småningom 
dags för att byta till vinterdäck. Vi kommer att 
ha öppet enligt nedan. Vill du ha tillträde 
utanför dessa tider så kontakta 
dack@fano.se för att boka en tid, det kostar 
200 kr.  

• Torsdag 7/11, 18-20 

• Söndag 10/11, 10-12 

• Torsdag 21/11, 18-20 

• Söndag 24/11, 10-12 
 

Ingen avgiftshöjning 

Enligt den ekonomiska prognosen så 
kommer styrelsen inte behöva höja avgiften 
detta år heller. Detta gäller även hyran för 
parkering- och garageplatser.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tvättstugans vagnar  
I tvättstugorna finns det vagnar för att 
transportera tvätten i, inne i tvättstugan. 
Dessa får inte lämna lokalerna! 

 
Intresserad av styrelsearbete? 

Valberedningen håller ständigt ögonen 
öppna efter engagerade boende som är 
villiga att tillföra sin kompetens och arbeta för 
föreningens bästa. Är du intresserad av sitta 
i Fanös styrelse? Kontakta i så fall 
valberedningen på: valberedning@fano.se  
 

Bilkörning inne på området 
Bilkörning inne på området ska helst 
undvikas men om man är tvungen att köra in 
så var försiktig! Akta våra nya kantstenar, 
våra buskar och träd och framförallt, barnen. 
Ta det lugnt och försiktigt om du måste ta in 
bilen innanför bommarna.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Trevlig höst önskar Styrelsen brf Fanö 
Please turn the page for an English version of Fanö News 
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Fall cleaning 20th of October 

Sunday 20th of October we all gather to make 
our area a bit nicer and to meet our 
neighbors. Per usual there will be two 
containers for combustible and non-
combustible trash between 10 and 13 
outside Sorögatan 85. 
 

Tire change 

Winter is coming and the time to change tires 
is getting closer. We will have the storage 
open as stated below. If you want access 
outside of these times book a time with 
dack@fano.se, it will cost 200 SEK.  
 

• Thursday 7/11, 18-20 

• Sunday 10/11, 10-12 

• Thursday 21/11, 18-20 

• Sunday 24/11, 10-12  
 

No fee raise 

According to the economical prognosis, the 
board won’t have to raise the fees this year 
either Neither the annual fee, the garage or 
the parking spaces.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cart in laundry room  
In the laundry rooms there are carts in which 
you can transport and sort your laundry. 
These carts may not leave the room! 

 
Would you like to join the board? 

The nominating committee is constantly on 
the look for dedicated people who are willing 
to contribute to Fanö with their knowledge 
and skills. If you are interested in working as 
a Fanö board member, then you are 
welcome to contact us at: 
valberedning@fano.se  

 

Driving on the premises 

We should limit the amount of driving on the 
premises to a minimum, but if you have to 
bring your car inside the gates, please be 
careful. Watch out for our new curbstones, 
our bushes and of course the children! Go 
slow and stay alert if you need to drive the 
whole way. 
  
 

The Fanö Board wishes you all a great summer! 

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

The Fanö Board wishes you all a great fall! 
Vänligen vänd på sidan för en svensk version av Fanö nytt. 
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