NOCKEN
Medlemsinformation – maj 2019
Kör försiktigt i gränderna, barn och husdjur finns inom Nockens område!!!
Föreningen sakar ett partytält – den som glömt lämna tillbaka det
gör det nu!!!
Om ni inte redan har uppmärksammat det- sophämtning görs nu på torsdagar.
Kompostanvändning. I komposten får trädgårdsavfall som, grenar, växter, gräs, löv och frukt
läggas. Jord, grus, sten och impregnerat virke ska inte läggas i komposten eller vid platsen för
trädgårdsavfall. Husägare i Nocken ansvarar själva för att frakta bort avfall som inte ska
komposteras. SÖRAB´s avfallsanläggning i Upplands Väsby tar emot avfall från
privatpersoner utan kostnad. Läs mer på Nockens hemsida om användning av platsen för
trädgårdsavfall.
Grovklippning Underlätta för MK Trädgård som grovklipper gräset i området genom att
klippa och ansa buskar och planteringar, samt ta bort sly inom blocken.
Mossa Hjälp till att hålla asfalten ren vid husens entréer genom att skrubba bort mossa som
växer framför allt på husens skuggsidor.
E-faktura Skaffa e-faktura och få ett enkelt sätt att betala kvartalsavgiften. Anslut dig 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.
Fakturor Kassören har delat ut pappersfakturor samt skickat e-fakturor för resten av året
(kvartal 3 och 4). OBS! Fakturorna har olika betalningsdatum.
Grannsamverkan mot brott
Hjälps åt att motverka brott. Berätta för era grannar när ni är borta. Kolla att inte post syns i
fulla brevlådor. Hälsa på dem som går i området, ovälkomna vill inte bli sedda. Se även
polisens hemsida, http://samverkanmotbrott.se
Röda Pärmen
Styrelsen har under våren arbetat med uppdatering av föreningsdokumenten i
”Röda Pärmen”, ett särskilt tack till Owe Ringdahl som varit till stor hjälp.
Styrelsen beslutade den 21 maj 2019 om reviderat innehåll i ”Röda Pärmen”.
Ni som önskat få innehållet i pappersform kommer att få det utdelat. På Nockens hemsida
kommer samma information publiceras.
Städdag
Vi klarade av många arbetsuppgifter den 12 maj. Många fastighetsägare var med och bidrog
på olika vis. Nu är det fint i området. Tack alla ni som deltog!

