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Medlemsinformation - April 2018 

Styrelseförteckning 2018                                                                         
Vid årsstämman 19 mars 2018 valdes ny styrelse.  

Pamela Danielson Theurer  F 232, ordförande   

Anna Larsson      L 217, kassör 

Jerker Åström       L 241, teknikansvarig                 

Anita Kadin       F 200, sekreterare  

Peter Gustafsson   L 247, vice ordförande 

Rolf Knutsson      L 195, ansvarar för utlåning av partytält mm  

Elias Gergi      F 136, trädgårdsansvarig  

Eva Rosvall      L 134, matrikelansvarig  

Vårens städdag 5 maj  
Vi samlas som vanligt vid stora lekplatsen lördagen den 5 maj klockan 09.30. 
Arbetsuppgifterna fördelas vid samlingen. Återkommande uppgifter som städning av lekplatser,  
sophus, garagen, samt behov av åtgärder som framkommer vid vårbesiktning av området. 
 
Alla föreningens medlemmar är välkomna att fika och äta korv! 
Fika och korv serveras vid Fjärdingsmansvägen 134 (södra lekplatsen), fika klockan 10.45 och  
korv klockan 12.30. 
Alla barn som hjälper till att plocka skräp bjuds på godis!! 
 
När städdagens arbetsuppgifter är avklarade, kan ni träffas i era respektive block för att fixa   
gemensamma blockangelägenheter. 
 
Fastigheter som är representerade på städdagen får rabatt på kvartalsavgiften, 200 kronor för deltagande 
 i en städdag och 500 kronor om man deltar i Nockens båda städdagar.  
(Deltagarlistor fylls i under städdagen) 
 
Fest Behöver ni låna partytält, bord och stolar? Kontakta Rolf Knutsson som ansvarar för utlåning av 
Nockens festutrustning tel 070-598 44 35. Om Rolf inte är på plats kontakta någon annan i styrelsen. 

Trädgårdsavfall Till våra nya medlemmar i vårt område vill styrelsen informera om att samfälligheten har en 
plats för kompostering och avlasting av trägårdsavfall. Den ligger på Fjärdingsmansvägen, en liten bit upp i 
skogen, med ingång vid garagelänga 6 (ungefär mitt emot Fjärdingsmansvägen 188). Där finns det detaljerade 
anvisningarna om hur trädgårdsavfallsplatsen ska användas och skötas. I korthet används den vänstra (västra) 
delen för grenar och grova kvistar (max 1,5 m långa) och den högra (östra) för komposterbart.  
Vi ber alla att noga följa anvisningarna så att det fungerar som det är avsett.  
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Information till nyinflyttade 
Ni som nyligen har köpt en fastighet i vårt område tag gärna kontakt med någon i styrelsen. 
Detta för att vi ska få de uppgifter som behövs till vår medlemsmatrikel och för att ni  
ska få information om samfällighetsföreningen Nocken. Nyinflyttade kan också ta kontakt med den  
som är blockansvarig i eget block för information och råd om samfälligheten och blockgemensamma 
aktiviteter. 
En anmälningsblankett för nyinflyttad finns att hämta på hemsidan under menyn Att vara medlem i Nocken 
 
Förteckning över Blockansvariga inom Samfällighetsföreningen Nocken, Sollentuna. 
V.v. och meddela styrelsen om eventuella förändringar .  
    

Block Namn Adress 
A Niklas Kristersson F144 
B Eva Ogden F160 
C Jamshed Mirbas F160 
D Rolf Kaddik F184 
E Lars Asplund F188 
F Stefan Lundholm F208 
G Eva-Marie Hallén F222 
H Christian Forsling F226 
J Linus Bellander F238 
K Owe Ringdahl F250 
L Ewa Jörnow L149 
M Sten Lindeberg L165 
N Per Åke Uddman L175 
O Karin Callmer L181 
P Sonja Nilsson L201 
R Thomas Zedendahl L211 
S Linus Rahm L219 
T Fredrik Dahlin/Anna Walch L245 
U Håkan Hedin K9D 

Blockansvarig utses för ett år i taget men ingenting hindrar att uppdraget förnyas. Byte av 
blockansvarig sker normalt vid årsskiftet eller senast inför årsstämman. Eftersom 
blockansvarig är blockets kontaktperson med styrelsen måste styrelsen informeras när byte av 
person sker. 

Betala kvartalsavgiften med e-faktura. Anslut dig direkt till e-faktura via din internetbank. 
Sök efter SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA. Du behöver ange ditt 
kundnummer vid ansökan. Kundnumret finns angivet högst upp på din senaste 
kvartalsfaktura. 

Är du nyinflyttad och saknar kundnummer? Kontakta kassör Anna Larsson på 
anna_larsson@rocketmail.com. 

Mailadress. Har du bytt mailadress eller är ny medlem i föreningen? Skicka styrelsen ett 
meddelande med mailadressen TACK! Vi arbetar för att kunna skicka information med mail. 

Medlemsmatrikel bifogas denna medlemsinformation. (Flik 4 i röda pärmen) 


