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Medlemsinformation maj 2020 
 

Vårstädning i Nocken 
Styrelsen har beslutat att ingen städdag ska genomföras under våren på grund av smittorisk för 
coronavirus. Det finns några uppgifter som behöver/måste göras. Styrelsen hoppas på ett antal 
frivilliga som gör detta. Se sammanställning av uppgifter på baksidan. 

Om du kan och vill hjälpa till, välj en uppgift som du kan göra de närmaste veckorna, senast 
den 17 maj 2020 och kontakta Pamela Danielsson Theurer mobilnr.0763-40 34 56 som 
samordnar arbetsinsatserna. Gå gärna ihop flera om en uppgift. 
  
Ingen städdagsrabatt utgår för denna volontärinsats. Förhoppningsvis kan vi att ha ordinarie 
städdag under hösten när alla kan vara med och då med städdagsrabatt. 

MK Trädgård grovklipper gräset i området och styrelsen vädjar till blocken att underlätta 
gräsklippning genom att klippa och ansa buskar och planteringar, samt ta bort sly inom 
blocken. Gränderna inom området ska vara framkomliga för utryckningsfordon, varför träd, 
buskar och planteringar mot gränderna kan behöva ansas. Kolla framkomligheten runt din 
fastighet! 

Hjälp till att hålla asfalten ren vid husens entréer genom att skrubba bort mossa som växer 
framför allt på husens skuggsidor. Asfalten håller längre och Nocken får mindre utgifter. 

Styrelsen planerar för årsstämma under juni. Ny kallelse kommer. 

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 

 
Trädgårdsfest: Föreningen har partytält, stolar och bord som kan lånas. Samfälligheten har 
också verktyg och trädgårdsredskap som medlemmar kan låna. Kontakta Rolf Knutsson  
tel nr. 070 598 44 35 
 

Kompostanvändning  
I komposten får trädgårdsavfall som, grenar, växter, gräs, löv och frukt läggas. Jord, grus, sten 
och impregnerat virke eller annat avfall får 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. 

 
Soptunnor När sophusen har städats kommer Miljöhuset AB att anlitas för att rengöra alla 
soptunnor. 
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Behöver du hjälp: I vår förening bor många som är i riskgrupp för coronaviruset. Ni 
uppmanas att stanna hemma för att undvika smitta och vi förstår att det kan orsaka problem för 
vissa medlemmar när det gäller att handla mat eller mediciner. Styrelsen vill erbjuda hjälp. 
Om du behöver hjälp med att handla eller har andra bekymmer som inte kan lösas eller om du 
har möjlighet att hjälpa till, hör av dig till Pamela Danielson Theurer (0763-403456, 
pamdtis@gmail.com) som ska försöka samordna hjälpen.  

Stort tack till de medlemmar som erbjudit sig att hjälpa dem som är i riskgrupper! 

 

Städdagsuppgifter 
På stora lekplatsen: Måla om lilla lekhuset.  
Uppgrävning av snöbollsbuskarna på stora lekplatsen måste göras, lämna fläder som växer 
bland buskarna kvar. 

Uppsättning av tennisnätet. 

Fällning av äppelträdet vid gränden intill F134 (2 personer, handsåg). Vi har fått anmärkningar 
om detta och åtgärden prioriteras. 
 
Sopa skräp i sophusen, förberedelse inför rengöring av soptunnor. 
 
Slyröjning c:a 1 meter in på allmänningen bakom parkering där kolonilotter finns på 
Länsmansvägen. Ta bort yttersta grenar på nyponbuskar mitt emot L199 och L211. 
 


