NOCKEN
Medlemsinformation – januari 2019
Årsstämma
Samfälligheten Nockens årsstämma kommer att hållas i Scoutstugan Kupan (Kistavägen 11)
måndagen 11 mars 2019 kl.19.00. Förutom redovisningen av 2018, budget för 2019 och ny
styrelse, har styrelsen ett antal förslag som stämman ska ta ställning till.
Medlemmar kan genom motioner väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motioner till
årsstämman som ska behandlas på ordinarie stämma, ska lämnas undertecknade i original
senast den 28 februari 2019 till ordförande Pamela Danielsson Theurer,
Fjärdingsmansvägen 232.
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 Lizzy 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 2019. Kontroll av medlemsmatrikel inför årsstämman görs i
början av februari 2019.
Råttor!
Områdets problem med råttor kvarstår. Mata inte fåglar. Fyll inte soptunnorna för mycket, se
till att locket stängs.
Lite om sophantering
Sollentuna kommun har matavfallssortering. Samfälligheten Nocken har också
matavfallssortering för att dra sitt strå till stacken. Sopsortering minskar kostnaden för
sophämtning.
Sophämtning görs en gång/veckan och föreningen betalar båda en tömningsavgift/kärl och en
differentierad avgift beroende på vilken sorts avfall det är. Vi ska fylla ett kärl i taget UTAN
att överfylla kärlen. (Öppna lock bjuder råttorna på kalas).
Det här kan du lägga i matavfallspåsen och de bruna kärlen:
Rester av kött, fisk, skaldjur
Pasta, ris, potatis, nudlar m.m.
Rester av bröd, äggskal
Rester av grönsaker, frukt
Teblad, tepåse, kaffesump, filter

NOCKEN
Det här ska du INTE lägga i matavfallspåsen:
Snus, cigaretter, aska
Kattsand
Damm, dammsugarpåsar
Blöjor, bindor
Vinkorkar, kapsyler
Glasspinnar, ätpinnar
Stearinljus
Blomjord, krukväxter
Hushållssopor som ska läggas i de gröna kärlen
Hushållssopor är det som är kvar när du har sorterat ut allt som går att återanvända eller
återvinna, eller sådant som inte alls ska vara i soporna. Enbart brännbara sopor ska läggas i de
gröna kärlen, som till exempel blöjor, plåster, bomullstopps, dammsugarpåsar och liknande.
Återvinningsstation för sorterade hushållssopor, (som glas, förpackningar av olika slag och
tidningar) finns på flera ställen närmast vid ICA Norrviken och ICA Maxi.
SÖRAB i Upplands Väsby är närmaste återvinningsstation för alla typer av avfall.
SEOMS taxa för sophämtning 2019:
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat:
Osorterat hushållsavfall

5,00 kr

Matavfall

1,00 kr

Tömningsavgift per kärl och vecka

7,00 kr

