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Medlemsinformation – januari 2019 
 
Årsstämma                                                                                                           

Samfälligheten Nockens årsstämma kommer att hållas i Norrvikens skola måndagen 16 mars 
2020 kl.19.00. Redovisning av 2019 års verksamhet, fastställande av budget för 2020 och val 
av ny styrelse kommer att ske. Stämman ska också ta ställning till eventuella motioner från 
medlemmar och förslag från styrelsen. 

Medlemmar kan genom motioner väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motioner till 
årsstämman som ska behandlas på ordinarie stämma, ska lämnas undertecknade i original 
senast den 29 februari 2020  till ordförande Pamela Danielsson Theurer,  
Fjärdingsmansvägen 232.  

Separat kallelse utdelas till medlemmarna i god tid före stämman.  

Nya till styrelsen  

Valberedningen har börjat sitt arbete för att hitta styrelseledamöter. Vill du vara med i 
styrelsen och bidra till samfälligheten Nockens utveckling, ta kontakt med Lizzy Jämting som 
är sammankallande i valberedningen 070-6374350. 

Nya medlemmar 

Är du nyinflyttad i samfälligheten Nocken och ännu inte meddelat detta till styrelsen, lämna 
uppgifter senast 31 januari 2020. Kontroll av medlemsmatrikel inför årsstämman görs i 
början av februari 2020.    

Råttor! 

Områdets problem med råttor kvarstår. Mata inte fåglar. Fyll inte soptunnorna för mycket, se 
till att locket stängs. 

E-faktura 

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.  

 

Kvartalsfaktura 

Styrelsen vädjar till alla medlemmar att betala fakturor i tid. Fakturor som 
inte betalas i tid skapar mycket merarbete för kassören! 
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Vill du lära dig att vinterså? 
 
Genom vintersådd kan du skaffa dig växter utan att det tar någon plats inomhus. Det behövs 
inga värmelådor eller belysning bara klimatet ute i våra trädgårdar och en liten liten plats för 
lådorna.  
Vintersådd passar mycket bra för dill och persilja. Även koriander om du gillar det. Rucola går 
fint liksom massor av asiatiska bladgrönsaker. Olika kålsorter, spenat och många fler 
grönsaker. 
Sommarblommor förstås. Inneväxten jätteverbena blir bäst vid vintersådd. Lejongap, 
ringblommor, rosenskära, solros och många fler. Så gott som alla perenner som odlas i det här 
landet passar fint och många av dem behöver en köldknuff för att gro. Vinterså t ex en 
lavendelhäck! 
Jag visar vad som behövs när det gäller utrustning och hur du sår. Vi träffas vid grinden på 
baksidan av 199:an (där jag bor) söndagen den 2 februari kl 10:00.  
Osa till ulla.hasselmark@ordochbild.com eller 070-3710616 senast fredagen den 31 januari. 
Kostar inget men för att vintersådd ska fungera behövs en period av kyla och det kan jag inte 
fixa. Det är bara att hoppas på att vintern kommer. 
 
Ulla Hasselmark 
 

Ulla är nyinflyttat till Nocken och har tidigare arbetet som chefredaktör för tidningen  
Allt om Trädgård.  

Styrelsen tackar för erbjudandet och hoppas att ”Nockenbor” tar chansen att lära sig och  
skapar grönskande trädgårdar. 

 

 


