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Medlemsinformation – november/december 2019 

Snö Vintern är snart här!  Hjälp till och underlätta för vår snöröjare genom att hålla gränder 
fria från cyklar mm, flytta bilar så att parkeringsplatser och garageuppfarter kan plogas.  
 
Viktigt tips! Om din bil står på parkeringsplatsen och inte ofta används kan du underlätta 
snöröjning om du flyttar bilen så att den står längst till höger eller vänster på parkeringen. På 
så sätt kan plogbilen rensa snön från en större yta. 

Vi fortsätter att handskotta vissa gångar även i år.  Har du ”lång” gång från gränden till 
ytterdörren och behöver hjälp att handskotta var vänlig att meddela styrelsemedlem Nga Le 
Thanh eller ordförande Pam Danielson Theurer. 

Tänk på att de automatiska garageportarna lätt kan överbelastas av mycket snö. Skotta innan 
du öppnar porten.  

Snö plogas upp längs parkeringsplatser och i högar bredvid garagen. Släpvagnar som 
parkerats ”bakom” parkeringsplatser och bredvid garage riskerar att hamna bakom snöhögar 
om det kommer mycket snö.  
Synpunkter på den utförda snöröjningen och kommande snöröjningsinsatser under vintersäsongen  
framförs till styrelsen som sköter kontakt med entreprenören. 

Källsortering av julpappersavfall och julgranar 
Sopsortera noga under julen så spar vi pengar och är rädda om vår miljö!  
Vik ihop allt julklappspapper och alla mindre presentkartonger ordentligt (”komprimera”) efter 
julhelgen så att inte sopcontainrarna blir överfulla. Vi måste få plats med vanliga sopor också. 
Stora kartonger måste lämnas vid en återvinningsstation.   
 
När det är dags att göra sig av med julgranen får ni lägga den på Trädgårdsavfallsplatsen (vänster 
sidan för grova grenar). Såga julgranen i mindre längder i fall den är mycket ståtlig. 
 
Sollentunas mobila återvinningsstation finns på plats vid Norrvikens IP 12 december och 10 
januari. Där kan du lämna i stort sett allt som vanliga återvinningsstationer tar emot. Julgranar kan 
även lämnas för återvinning den 10 januari. 
 
Tips för att undvika fastfruset avfall! Matavfallspåsar fryser fast i kärlet då de är blöta och varma 
när de läggs i ett kallt kärl. Om du ställer ut dem och låter dem frysa till innan du lägger dem i 
tunnorna i soprummet, blir det inte lika geggigt i kärlen framöver.  
 
Nyårsfirande Inför nyårsafton är det många som köper fyrverkeri för att välkomna det nya 
året.  Om du avfyrar fyrverkerier är det viktigt att visa hänsyn. Tänk på att både människor och 
djur kan bli skrämda av fyrverkerier. Om olyckan är framme i ett radhusområde och det börjar 
brinna, finns det en stor risk att branden kan spridas till flera fastigheter. Från och med 1 juni 2019 
krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med 
styrpinne. Smällare är förbjudna i Sverige.  
Läs mer om fyrverkerier och tillstånd på polisen.se 
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Blockansvarigas möte 
Blockansvarigas möte hölls på Försvarsgården den 25 september 2019. 14 av 19 block deltog 
i mötet. Den blockansvariga för varje block har en kopia av minnesanteckningarna från mötet.   

Grannsamverkan Vi har haft inbrott i området i slutet av oktober. Om du ska resa bort i 
jul/nyår glöm inte att meddela dina grannar. Vi som är hemma får hålla lite extra vakt inom 
området och göra vad vi kan för att förebygga brott!  
 
Råttor Styrelsen och firma Nomor som vi anlitar för råttbekämpning uppmanar oss att inte 
mata fåglar eftersom råttorna äter fågelmat,  

Städdagen Tack alla som ställde upp på städdagen! Trots att dagen började blött fick vi 
mycket gjort, inklusive utgrävning kring vissa lekparksutrustningar, där nya sand ska fyllas 
på.  

Grändbelysning Under hösten har det installerats fem nya LED armaturer längs 
Fjärdingsmansvägen. 

Till de nyinflyttade En liten påminnelse till er som är nyinflyttade att inte glömma att lämna 
anmälan om ny fastighetsägare för medlemsmatrikeln samt anmälan om GDPR till styrelsen. 
Blanketterna finns att hämta på hemsidan (”att vara medlem i Nocken”). 
 
Ni som har byggprojekt på gång, kom i håg att Nockens medlemmar har 10 % rabatt hos 
Colorama Norrort. 
 
      Styrelsen önskar alla medlemmar en riktig God Jul och Gott Nytt År !                                                 


