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Ordningsregler 
 
1. Allmänna ordningsregler 

NOCKEN omfattar sammanlagt 118 hushåll. Detta innebär, att många människor vistas inom 
en relativt begränsad yta. Vi tillhör ett kollektiv och måste ta större hänsyn till grannar än vad 
som gäller i ett område med fristående villor.  
 
Medlemskapet i Nockens samfällighetsförening innebär vissa åtagande, därför har vi följande 
ordningsregler.  
 
1.1 Fordonstrafik 

* Mopeder: Med undantag av varutransport och liknande är mopedåkning i gränderna 
förbjuden.  
 
* Bilar: Bilåkning i gränderna skall inskränkas till ett minimum och då endast för transport av 
sjuka, funktionshindrade eller för transport av gods/varusändningar samt för hantverkares 
materiel, maskiner och verktyg. Vid körning i gränderna är högsta tillåten hastighet 
krypfart. Biltvätt får ej förekomma varken inom området eller på gatorna, eftersom 
tvättvattnet rinner direkt ner i närmaste dagvattenbrunn. Vattnet rinner orenat vidare till 
sjöarna. Tvätta istället bilen i en tvätthall med oljeavskiljare.  

1.2 Hundar och Katter  
 
För allas vår trevnad måste djurägarna se till sina husdjur. Det är inte trevligt om de springer 
omkring och förorenar i barnens sandlådor eller på grannens tomt.  

1.3 Bollspel  
 
Fotbolls, handbolls och racketbollsspel ska inte förekomma inom området i gränderna och på 
de blockgemensamma gräsytorna (p g a  risken för fönsterkrossning och småbarn som kan 
skadas om de träffas av hårda bollar). Det finns en gräsplan vid Fjärdingsmansvägen i 
anslutning till Tennisbanan som kan  användas. Små barns (under 6 år) ”lätta puttande” 
omfattas självfallet inte av förbudet men föräldrarna bör ha tillsyn över lekarna så att ingen 
kommer till skada. Småbarnen bör främst leka med bollar på de blockgemensamma gräsytorna 
och inte i gränderna p g a olycksrisker med bilar, motorcyklar och cyklar som av olika skäl 
behöver få köra i gränderna. 

1.4 Skogen är ingen soptipp!  
 
Vi har ett lite skogsområde vid Fjärdingsmansvägen. Låt inte detta bli en avstjälpningsplats för 
allehanda bråte. Trädgårdsavfall skall läggas på Trädgårdsavfallsplatsen enligt anvisningar, 
som finns på platsen. 
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1.5 Framkomlighet inom området  
 
Blockera inte områdets gränder med cyklar, barnvagnar etc. Färdtjänst, ambulans eller andra 
legala körningar ska kunna ske utan att förarna måste gå ut och flytta undan hindrande saker. 
Hantverkares fordon ska inte heller stå i gränderna och blockera för t ex färdtjänst- och 
ambulansfordon. Be hantverkarna att parkera sitt fordon ute vid gatan när de lastat ur vad de 
behöver, de skall inte stå i gränderna eller på gräsytorna. Skador på gräsmattor som 
uppkommer på grund av hantverkarnas bilar ska åtgärdas av fastighetsägare som anlitat 
hantverkaren. 

1.6 Fyrverkerier   

Tänk på att det finns stor brandrisk vid arrangerande av fyrverkerier. Människor, små barn och 
djur kan skrämmas av starka smällare.  

Från och med år 2019 är lagstiftningen om fyrverkerier ändrad så att användning av 
en viss typ av fyrverkeripjäser kräver tillstånd och utbildning (s. k. raketer på pinne). Skälet 
härtill är att sådana fyrverkeripjäser är särskilt riskfyllda och vid felaktigheter/felhantering kan 
ta en bana som gör att de kan träffa människor eller tränga in i fastigheter och orsaka brand.  
 
Den nya lagstiftningen ska efterföljas! 

2. Ordningsregler för Tennisbanan 

2.1 Användning  
 
* Boende i Nocken äger företräde till tennisbanan och kan boka tid på lista i skåpet på södra  
kortsidan (på bollplanket). En timme i taget får bokas. Vill Du spela mer än en gång samma 
dag måste det vara minst tre timmar mellan bokningarna.  
 
* Personer som ej bor i Nocken får använda tennisbanan då Nocken-medlemmar ej brukar 
densamma, men måste lämna planen så snart någon från Nocken kommer och skall använda 
planen.  
 
* Planen får användas av enskild, spelpar eller spelgrupp en timme i taget, alltså inte flera 
timmar i sträck av samma person/ personer.  
 
För Nocken-bor gäller detta undantag: Har du på obokad tid spelat en timme när någon annan 
Nocken-bo kommer för att spela, måste Du lämna planen. 
 
* Tennisnätet skall alltid sitta uppe. Volleybollnät och badmintonnät finns i nätskåpet. Har Du 
använt något annat nät än tennisnätet skall alltså tennisnätet sättas upp igen innan Du lämnar 
planen. 

* Det är inte tillåtet att klättra över stängslet mot Fjärdingsmansvägen eller Kistavägen för att 
ex hämta bollar. Nätet skadas om man gör så. 
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 2.2 Ordning    
  
* Cykling och mopedåkning på gräsytor och bollplan är inte tillåtet. Parkering ska ske på  
P-platsen och inte på gräsytorna.  
 
* All form av nedskräpning är förbjuden. Använd soptunnan! 
 
* Informera dina grannar i förväg om störande reparationsarbete ska utföras i din fastighet. 
 
* Följ Sollentuna kommuns anvisningar för bevattning. 
 
 
2.3 Skötsel  
 
* Tennisbanans nät sätts upp och tas ned på städdagarna, eventuell ommålning av linjer, 
justering av stängsel görs också då.  

* Nocken anlitar entreprenör för grovklippning av alla gemensamma gräsytor.  
Medlemmarna i Nockens olika block ansvarar för finklippning och underhåll inom  
eget block.  

 

 
 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

 

 


