NOCKEN
Medlemsinformation - september 2018
Samfällighetsföreningen Nocken har funnits i 50 år
Höstens städdag och jubileumsdag är lördagen den 29 september kl. 09.30 – 12.30 med
samling vid Stora Lekplatsen. Arbetsuppgifterna fördelas vid samlingen.
Eftersom Samfälligheten firar 50 års jubileum bjuds extrafint fika samt något gott att äta vid
lunchtiden (Södra Lekparken, F134). Glada barn som hjälper till att plocka skräp och fallfrukt
i området får godis.
Framkomlighet i gränder
Nu har vi gröna trädgårdar och gränder med växter som vuxit sig stora. Styrelsen ber att ni gör
en extra koll vid era hus så att växter inte hindrar t ex utryckningsfordon eller orsakar skador
på bilar som måste köra i gränderna.
I år finns mycket frukt. Det räcker till alla som vill göra sylt, saft, must och äppelkakor.
Det som blir över måste också tas om hand. Städa/plocka bort fallfrukt i trädgårdar, i
gränder och på gemensamma ytor och lägg i komposten. Extra tömning av komposten
görs eftersom vi behöver få bort avfall som är råttornas mat.
Följ anvisningarna för Träd- gårdsavfallsplatsen
Vi påminner om att anvisningarna för användningen av trädgårdsavfallsplatsen följs
ordentligt. Annars ”svämmar” den över. I vänstra (västra) avdelningen: Endast trädstammar,
grova grenar och grova kvistar – kapade till max 1,5-meterslängder och travade för att ta
minsta möjliga plats och volym. I högra (östra) avdelningen: Endast komposterbart material
som tunna småkvistar, gräs, blommor, äpplen, löv och andra växtdelar.
Inbrott
Under sommaren har det varit inbrott i garage och bilar. Registreringsskyltar har stulits.
Grannsamverkan är bra för att förebygga inbrott. Vi behöver vara extra uppmärksamma och
hjälpas åt att se till hus, garage och parkeringsplatser.
E faktura
Några fastighetsägare hade på e -faktura för kvartal tre fel namn men rätt fastighet.
Styrelsen beklagar och det ska vara rättat till nästa kvartal.
Styrelsen hoppas att fler fastighetsägare väljer att använda e-faktura. E-faktura medför mycket
mindre administration för samfällighetens kassör.

