NOCKEN
Medlemsinformation - april 2019
Styrelseförteckning 2019

Vid årsstämman 11 mars 2019 valdes ny styrelse.
Pamela Danielson Theurer

F 232 ordförande

Nedim Tatar

F186 vice ordförande

Anna Larsson

L 217 kassör

Jerker Åström

L 241 teknikansvarig

Anita Kadin

F 200 sekreterare

Rolf Knutsson

L 195 ansvarar för utlåning av partytält mm

Nga Le Thanh

L167 ansvarar för miljö och trädgård

Eva Rosvall

L 134 matrikelansvarig

Vårens städdag 12 maj
Vi samlas som vanligt vid stora lekplatsen söndagen den 12 maj klockan 09.30.
Arbetsuppgifterna fördelas vid samlingen. Återkommande uppgifter som städning av lekplatser,
sophus, garagen, samt behov av åtgärder som framkommer vid besiktning 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 område vill styrelsen informera om att samfälligheten har en plats
för kompostering av mindre trädgårdsavfall. 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. Komposten är
inte avsedd för jord, grus, sten och impregnerat virke. Fyll alltid på komposten bakifrån!
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 ta 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 föreningsdokument och
där finns också anmälningsblankett för nyinflyttad om GDPR.
Fyll i blanketterna och lämna till styrelsen.

Blockansvarig
Blockansvarig utses för ett år i taget men ingenting hindrar att uppdraget förnyas. Byte av
blockansvarig sker normalt vid årsskiftet eller senast inför årsstämman.
Blockansvarig är blockets kontaktperson med styrelsen. Styrelsen behöver nu uppgift från alla
block om vem som är blockansvarig. Styrelsen planerar möte med blockansvariga senare
under våren.
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
Vårstädning
MK Trädgård kommer snart och tar upp grus och sand i gränderna och vid garagen påbörjas
under vecka 14. Hjälp till att göra vårfint och sopa fram grus från grändkanten.
Förstörda gräsmattor.
Sönderkörda gräsmattor är ett återkommande problem i området och styrelsen uppmanar
fastighetsägare som anlitar hantverkare att informera att parkering och körning på gräsmattor i
området inte är tillåten. Fastighetsägare vars hantverkare har orsakat skador på gräsmattor är
ansvariga för att skadorna åtgärdas.
Internetanslutning
Styrelsen har fått information från SEOM. Switcharna i nätstationen är uppgraderade och ska
klara de hastigheter som erbjuds. Enheter i våra hus (drg:er) klarar inte hastigheter över
100 Mbit. Om någon beställer en tjänst som överstiger 100 Mbit, byts enheten i huset ut.
Nockens föreningsdokument (Röda pärmen
Under maj kommer en uppdaterade version av samfällighetens informationsdokument att
publiceras på Nockens hemsida. Förändrade ordningsregler, nytt om garage och
parkeringsplatser är några av nyheterna. För att hålla dig informerad om gemensamma regler
och policys läs gärna de uppdaterade föreningsdokumenten.
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