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Medlemsinformation – juni 2017 

 

Kör försiktigt i gränderna, barn och husdjur finns inom Nockens område!!! 

 

Öppna inte dörren till garaget utan möjlighet att kontrollera om någon 

finns nära den uppgående dörren, tillbud har förekommit. 

 

Behov av extra stolar? Föreningen har köp nya klappstolar som kan lånas, kontakta Jimmy 

Blixt eller någon annan i styrelsen. 

Styrelsen har bett MK trädgård om en långsiktig plan för borttagning/beskärning och 

återplantering av träd i området, samt i vilken ordning det ska göras. Brådskande insatser 

kommer att behövas också. Styrelsen hoppas att planerade åtgärder kan komma igång och att 

vi därigenom kan minska de akuta insatserna som våra stora gamla träd ibland kräver. 

 

ComHem har nu kontrollerat och kommit fram till att Nålen får sin signal via Nocken och att 

de måste dra fram ny kabel till Nålen innan vi kan ta bort allt. Det kommer att ta några 

månader enligt uppgift från ComHem.  

 

Kompostanvändning. I komposten får trädgårdsavfall som, grenar, växter, gräs, löv och frukt 

läggas. Jord, grus, sten och impregnerat virke ska inte läggas i komposten eller vid platsen för 

trädgårdsavfall. Husägare i Nocken ansvarar själva för att frakta bort avfall som inte ska 

komposteras. SÖRAB´s avfallsanläggning i Upplands Väsby tar emot avfall från 

privatpersoner utan kostnad. Läs mer på Nockens hemsida om användning av platsen för 

trädgårdsavfall. 

 

Parkeringsplatser. Vi har ont om parkeringsplatser och önskemål har framförts om flera. 

Nocken har bara en begränsad yta att anlägga fler parkeringsplatser. Ytterligare 

parkeringsplatser kostar att färdigställa. Styrelsen vädjar till alla att använda sitt garage och 

ställa in bilen. Nockens parkeringar är inte avsedda för långtidsparkering, avställda bilar ska 

inte parkeras här.   

 

Styrelsens sommarjour. Hela sommaren finns någon i styrelsen som tar emot mail. 

Styrelsens mail adresser finns på Nockens hemsida.  

 



                              NOCKEN 

 

                                                                                                                                           

   

 

Grannsamvekan mot brott: 

Hjälps åt att motverka brott. Berätta för era grannar när ni är borta. Kolla att inte post syns i 

fulla brevlådor. Hälsa på dem som går i området, ovälkomna vill inte bli sedda. Se även 

polisens hemsida, http://samverkanmotbrott.se 

 

Städdag 

Vi klarade av många arbetsuppgifter den 7 maj. Många fastighetsägare var med och bidrog 

med städning som slyröjning, rensning av brunnar i gränder, rengöring i soprum mm. Vi 

målade och snickrade, fixade med garagetak och portar till sophusen. Nu är det fint i vårt 

område! Tack alla ni som deltog. 

Nedan finns förteckning över fastigheter som var representerade på städdagen, ni som deltog 

kontrollera att ni finns med i förteckning för att det ska bli rätt när ”städrabatten” ska dras av 

nästa år. Saknas er adress på F (Fjärdingsmansvägen), L (Länsmansvägen) eller K 

(Kistavägen) hör av er till någon i styrelsen. 

 

Sammanställning adresser till fastigheter som var representerade på städdagen 

F134  F140  F144  F160  F168  F170 

F174  F182  F184  F188  F194  F196 

F200  F206  F208  F220  F222  F224 

F232  F236  F240  K9E  L147  L149 

L153  L155  L157  L159  L165  L171 

L175  L177  L181  L183  L191  L209 

L219  L221  L229  L231  L235  L239 

L241  L247  K9C  F214  

 

Styrelsen önskar alla Nockens boende en varm och skön sommar. 

  

http://samverkanmotbrott.se/

