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Medlemsinformation - september 2019 

Höstens städdag är söndagen 13 oktober med samling klockan 09.30 vid  
Stora Lekplatsen.  

Arbetsuppgifterna fördelas vid samlingen. Många starka medlemmar hoppas vi kommer till 
städdagen eftersom vi behöver gräva på lekplatserna. 

I samband med städdagen kommer koden till sophusen att bytas, den nya koden är 2580. 

Föreningsdokument 
Nu finns dokumenten i ”Röda Pärmen” på Nockens hemsida under rubriken 
föreningsdokument. Läs gärna! 

Framkomlighet och belysning i gränder 
Nu har vi 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. Kolla att belysningslampor i gränderna inte skyms av växter. Mossan växer 
på skuggsidan i gränderna, hjälp till att öka asfaltens livslängd genom att skrapa bort mossan.   
 
Flytt av elcentral 
Under vecka 37 genomförs flytt av elcentral som försörjer grändbelysning på  
Länsmansvägen 199 till Fjärdingsmansvägen 250 samt el till garagelänga 7 på 
Fjärdingsmansvägen, garagen nummer 105-120.  
 
Elen kommer att stängas av max 4 timmar någon gång under veckan när den nya elcentralen 
kopplas in. Berörda fastigheter och ”garageägare” får information senare när vi vet närmare 
när elen stängs av. 

Renovering 
Om du har eller ska renovera i ditt hus, kom ihåg att informera dina grannar om att störande 
ljud kan förekomma och att hantverkare kommer till fastigheten samt att bilar kör i gränder för 
att lämna byggmaterial. Bilar som hantverkare använder får inte parkeras inom området, 
hantverksbilar ska stå på parkeringsplatsen. Om gemensam mark förstörs i samband med 
renovering är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda uppkomna skador. 
 
Följ anvisningarna för Trädgårdsavfallsplatsen 
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. 
  
Laddning av elbilar 
Bostadsrättsföreningen Nålen har installerat tre laddstationer på Länsmansvägen. Medlemmar 
i Nocken som är intresserade av att utnyttja BRF Nålens laddstationer kan kontakta Nålens 
ordförande för vidare diskussion om upplägg och kostnad.  
Hemsida: www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/nalen 
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Nålen inför parkeringsövervakning 
Från 1 september kommer bostadsrättsföreningen Nålen att införa avgift för parkering. 
Parkering som Nocken och Nålen har gemensamt på Länsmansvägen berörs inte av 
parkeringsövervakningen. Skyltar finns uppsatta.  
Nålen kommer att sätta upp ett staket vid den gemensamma parkeringen.  
 
Kvartalsavgift 
Faktura för fjärde kvartalet 2019 delades ut i maj och ska betalas senast 31 oktober 2019. 
 
 


