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1 Årsstämma 14/3 

Datum för årsstämman är bestämt till den 14/3. Vi återkommer med lokal och tid.  

Motioner till årsstämman ska lämnas undertecknade i original till ordförande (Pam Danielsson 
Theurer, F232) senast 21/2 2016. 

Redan nu vet vi att vi förutom redovisning av 2015 och budget för 2016 kommer att avhandla 
samfällighetens TV-lösning. Vårt avtal med Comhem löper ut i oktober i år. 

2 Nya till styrelsen 

Valberedningen har satt igång sitt arbete att hitta några nya styrelseledamöter. Det är både 
roligt och nyttigt att engagera sig i vårt bostadsområde så kontakta valberedningens 
sammankallande Lizzy Jämting för mer information. Lijamting@gmail.com el 070-6374350. 

3 Trädvårdsgrupp 

Våra träd är viktiga för att skapa trivsel och trevnad i vårt område. Men de måste underhållas 
för att se bra ut och inte förfalla. Till vår hjälp har vi en trädförteckning uppgjord av en 
arborist. Alla våra träd (mer än 400) finns listade med art, skick och eventuella åtgärder.  

Enligt den praxis som gällt hittills är det blockens ansvar att vårda de träd och buskar som 
finns inom respektive block. Detta är en praxis som ibland ifrågasätts och man vill se att 
samfälligheten tar ansvar för beskärning och eventuell fällning. För gemensamma ytor finns 
idag en budget för trädvård. Denna har även använts i de fall man bedömt att träd kan utgöra 
en fara. 

På mötet med de blockansvariga bestämdes att man skulle tillsätta en arbetsgrupp som skulle 
ta fram ett förslag till årsstämman för hur vi ska hantera våra träd. Syftet är att skapa tydliga 
regler för vårt trädvårdsarbete samt skapa utrymme i budgeten för detta. 

Alla som vill delta i trädvårdsgruppens diskussioner och arbete uppmanas skyndsamt ta 
kontakt med styrelsen (styrelsen@nocken.se eller brev till F232). 

4 Locken på sopkärlen 

Det är extra viktigt så här års att locken på sopkärlen är stängda. Annars är risken stor att råttor 
och andra djur letar mat där. Så se till att locket är ordentligt stängt när du slänger soporna. 

5 Handskottning 

Enligt lag har samfälligheten ansvar för snöröjningen på alla samfällighetens gångvägar. 
Gränderna plogas med maskin, men de korta ”avstickarna” upp till några av fastigheterna 
måste handskottas. Om man inte önskar denna service (som MK trädgård tar betalt för) går det 
bra att anmäla detta till styrelsen (styrelsen@nocken.se eller brev till F232). 


