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Medlemsinformation – januari 2017 
Årsstämma:                                                                                                          
Samfällighetens årsstämma kommer att hållas i Scoutstugan Kupan (Kistavägen 11) på 
onsdagen den 22 mars 2017 kl. 19.00. Förutom redovisningen av 2016, budget för 2017 och 
ny styrelse, har styrelsen ett fåtal förslag som stämman får ta ställning till. Medlemmar kan 
genom motioner väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motioner till årsstämman ska 
behandlas på ordinarie stämma och ska lämnas undertecknade i original senast den                
28 februari 2017 till ordförande Pamela Danielsson Theurer, Fjärdingsmansvägen 232. Vi 
hoppas att många kan komma! 
 
Separat kallelse utdelas till medlemmarna i god tid före stämman.  

Nya till styrelsen:  

Valberedningen har börjat sitt arbete för att hitta styrelseledamöter. Vill du vara med i 
styrelsen och bidra till samfälligheten Nockens utveckling, ta kontakt med Lissy Jämting som 
är sammankallande i valberedningen 070-6374350. 

Nya medlemmar:                                                                                                                         
Är du nyinflyttad i samfälligheten Nocken och ännu inte meddelat detta till styrelsen, lämna 
uppgifter senast 31 januari 2017. Kontroll av medlemsmatrikel inför årsstämman görs i 
början av februari 2017.     

Grannsamverkan mot brott:                                                                                                    
Under december månad 2016 gjordes 3 inbrott i vårt område. Hjälp till att motverka brott. 
Berätta för era grannar när ni är borta. Kolla att inte post syns i fulla brevlådor. Hjälps åt att 
skotta snö från trappan när grannen är borta.  Hälsa på dem som går i området, ovälkomna vill 
inte bli sedda. Se även polisens hemsida, http://samverkanmotbrott.se 

Vårens städdag planeras preliminärt till söndagen den 7 maj 2017. 

Tips från SEOM´s  hemsida                                                                                                
”Häll inte fett i avloppet! Matolja och fett som hälls i diskhon stelar i rören och orsakar lätt 
stopp. Istället kan du torka ur stekpanna och kastrull med hushållspapper och slänga i soporna. 
Större mängder fett kan du samla upp i en plastflaska och sedan slänga i brännbart 
hushållsavfall. För att lättare hälla fettet i flaskan kan du använda en tratt. Vi har trattar som 
kan hämtas i receptionen, på kontoret Knista Gård. Vi har tyvärr ingen möjlighet att skicka 
dessa.” 

Styrelsen har hämtat ett antal trattar, vill du ha en tratt hör av dig till Anita Kadin (F 200)        
tel 076 9487002 

Samfälligheten söker säkerhetsskåp 

För samfällighetens arkiv, frostkänslig färg och annat söker vi ett säkerhetsskåp, värdeskåp 
eller liknande. Det ska stå i något av samfällighetens garage och hållas frostfritt. Skåpet 
behöver vara ganska stort. Dubbeldörr och 2 meter kan vara ett riktmärke. Vi har letat på 
blocket en tid, men det har varit svårt att hinna "fånga" lämpliga objekt. Har du tips om någon 
som vill bli av med ett större skåp kontakta styrelsen. 

http://samverkanmotbrott.se

