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BLOCKEN/GRANNHUS

Förutom själva huskroppen består den egna fastigheten av den tomtyta som begränsas
av de två husgavlarnas förlängning samt rabatterna vid husets framsida.

Övriga ytor tillhör föreningen och skall skötas av blockmedlemmarna gemensamt.

Inom varje block finns en blockansvarig utsedd att handha blockets angelägenheter samt
vara kontaktman med styrelsen.

För blockansvarig finns ett speciellt PM utarbetat ( se nedan).

En vägg på huset vetter som regel in mot grannens tomt. Denna vägg skall underhållas
av ägaren till det hus till vilket väggen hör, om ej de två grannarna har överenskommit
om annat förfarande. Ägaren till granntomten, måste därför lämna tillträde till sin tomt
då väggen t.ex. behöver målas och dennes ev. synpunkter på färgval skall beaktas.

Plantering eller andra åtgärder på blockens gemensamma mark, får ej ske utan block-
medlemmarnas medgivande. Större arbeten av permanent karaktär fodrar styrelsens
godkännande. Det bör kanske påpekas, att ytorna mot Länsmansvägen, med undantag
av ovan angivna rabatter, rent formellt tillhör föreningen.

P M för blockansvariga

Enligt § 19 i stadgarna för samfällighetsföreningen Nocken, skall inom varje husgrupp
(block A-U) utses en kontaktman som sambandsperson med styrelsen. Den som på så
sätt utses som blockansvarig har denna uppgift för ett år i sänder. Namn, adress och
telefonnummer för blockansvarig skall anmälas till styrelsen före den 1 mars varje år.

Blockansvarig har styrelsens uppdrag att inom sitt block se till att erforderliga arbeten blir
utförda.

Under städdagarna, som anordnas av styrelsen vår och höst, har den som är blockan-
svarig rätt att disponera de deltagare inom blocket som ej får arbetsuppgifter inom de
gemensamma ytorna för uppgifter inom blocket.

Tiden mellan städdagarna ansvarar blockansvarig för skötsel och fortlöpande städning
av blockets gräsmattor, buskrabatter o dyl.

Detta kan t.ex ske genom att en jourlista mellan blockets medlemmar upprättas där med-
lemmarna under en viss period svarar för hela blocket eller att varje medlem tilldelas en
yta att sköta fortlöpande.

Det åligger också blockansvarig att till någon i styrelsen meddela när en fastighet i
blocket bytt ägare.
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