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Medlemsinformation – september 2022

Städdag – söndagen den 9 oktober 2022
Höstens städdag blir söndagen den 9 oktober. Samling vid anslagstavlan intill Stora lekplatsen 
kl. 9.30 där arbetsuppgifterna fördelas. Fika serveras kl. 10.45 vid Södra lekplatsen, framför F 
134 och kl. 12.30 öppnar vi korvservering på samma adress. Naturligtvis är ALLA 
medlemmar inbjudna till att fika med oss på städdagen.  

Inför städdagen kommer styrelsen att göra en inventering av området men redan nu finns det 
några arbetsuppgifter som ska utföras (se listan nedanför). 
Du kan redan nu välja en uppgift som du vill göra. I så fall var vänlig anmäl ditt intresse till 
Pam Danielson Theurer mobilnr 0763 40 34 56.  

1. Montering och nedgrävning av en cykelförbudsskylt på Kistavägen mellan K9D-K9E. 
2. Tennisbanan: Ställ i ordning tennisbana och utrustning inför vintersäsongen. 
    Tag bort alla skyltar.
3. Klippa bort sly och grenar som skymmer gatubelysning och adresskyltar utmed gatan. 
    Ta bort tjockare grenar vid behov. Ta bort sly i en triangel på allmänningen på
    Länsmansvägen före infart till garagelänga 4 mitt emot L225. 
    Ta bort sly på gräsremsan mellan parkeringen och Länsmansvägen. 
6. Städning av lekplatser och gränder. Plocka ogräs från sand och bortforsling av fallfrukt till
    trädgårdsavfallsplatsen.  
7. Städa soprummen  och olja låsen
8. Bortforsling med släp av gammal skräp till återvinningscentralen. 

Vår samfällighet bygger på  frivilligt arbete. De som deltar i städdagarna får därför en premie 
för sin insats. De fastigheter som är representerade på städdagen får rabatt på kvartalsavgiften, 
200 kronor för deltagande  i en städdag och 500 kronor om man deltar i Nockens båda 
städdagar. Premien utbetalas som en rabatt på kvartalsavgiften i januari  nästföljande år. 

Ny kod till soprummen – 09 oktober 2022 !!
Vi byter kod till soprummen under städdagen. Den nya koden är: 7896

Blockansvarigas möte – onsdagen den 9 november 2022
Äntligen kan vi genomföra ett blockansvarigas möte igen. Datumet är bestämt men vi 
återkommer om tid, plats och diskussionspunkter. 

Nockens policy vad det gäller renovering av utsidan av Nockens fastigheter
En omfattande information finns på Nockens hemsida. Här kommer ett utdrag från denna sida:
”om en ombyggnad/renovering skulle innebära en alltför påtaglig negativ förändring av den 
omgivande yttre miljön har styrelsen möjlighet att vid bygglovshanteringen inlägga ett veto 
mot planerna. Vill man ändra den röda färgsättningen på de träfasader, som vetter mot andra 
fastigheter, gränder och blockgemensamma ytor, måste ett samråd med styrelsen ske. 
Kommunens samhällsbyggnadsnämnd tar i regel stor hänsyn till att den yttre miljön och 
områdets karaktär inte får förändras för mycket. ”  
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Sedan området byggdes för mera än 50 år sedan har Nocken kunnat bibehålla sin praktiska 
och etestiska attraktion, delvis på grund av samfällighetens intresse att vårda vårt området 
enligt de ramar som skapades för det från början. Och medlemmarna har sett sina fastigheter 
växa i värde. 

Om du har några frågor som gäller renovering av fasaden eller andra bygg-tekniska frågor 
hör gärna av dig till styrelsen som kanske kan hjälpa till! Styrelsens kontaktinformation 
finns på hemsidan.

Soprummen
Professionell rengöring av soptunnorna kommer att genomföras inför städdagen. 

Information om hur soporna ska sorteras finns uppsatt på väggen i varje soprum.  Grovsopor 
ska inte lämnas i soprummen utan ska lämnas till återvinningsstationer. Ni som har hemtjänst 
kommer att få ett eget exemplar av reglarna som ska placeras synligt för hemstjänsten.

Det viktigt att vi fyller ett sopkärl i taget (men inte överfyller) innan vi börjar med nästa 
tomma kärl. På så sätt hjälper vi till att minska kostnader och anstormning av råttor.

Gränder och trädgårdsavfallsplatsen
Sommar har övergått till höst. För att inte orsaka repsskador på bilar eller hindra 
framkomligheten av ambulanser eller liknande är det varje fastighetsägares ansvar att hålla 
gränden framför sin fastighet fri från utstickande växtlighet och mossa. Gör gärna en översyn 
på området framför ditt hus före vintern och snygga till buskarna.

På trädgårdsavfallsplatsen finns det bra anvisningar för vad som får slängas på komposten. 
Det är en stor förmån att vi har en plats för trädgårdsavfall och för att det inte ska bli för
kostsamt att har den kvar är det viktigt att vi alla följer anvisningar och makar in avfallet 
vartefter så långt in det bara går!   

Fallfrukt
Det finns gott om fruktträd i vårt område och alla får plocka frukt för eget bruk från träd som 
finns på våra allmänningar. Fråga gärna lite försiktigt i fall ett träd finns på ett annat block än 
ditt eget.  Det gäller att använda sunt förnuft!

Det finns organisationer som hjälper till att plocka frukt i fall du vill avvara frukt från eget 
fruktträd (träd som finns inne på egen tomt), till exempel på 
https://www.aktavara.org/fruktformedlingen eller  Rscued på https://rscued.se.

Trädgårdstips /Tulpaner
Vår egen trädgårdsexpert skriver ”Det är få växter som är så lättodlade som vanliga lökväxter 
och främst tulpanerna. Du gräver ner en lök på hösten och ungefär ett halvår senare står 
tulpanen där i all sin prakt. Och de kommer igen år efter år. Eller? Läs mera om inköp och 
skötsel av tulpaner i Ulla's trädgårdsspalt. Finns som bilaga till Medlemsinformation. 

Nya medlemmar
En anmälningsblankett för nyinflyttad finns att hämta på hemsidan under föreningsdokument 
och där finns också anmälningsblankett för nyinflyttad om GDPR.  Fyll i blanketterna och 
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lämna till styrelsen om du inte redan har gjort det.

E-faktura
Tyvärr går det inte att betala kvartalsavgiften via autogiro. Däremot ser vi gärna att ni betalar 
via e-faktura. Du kan ansluta dig direkt via din internetbank. Sök efter 
Samfällighetsföreningen 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
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TULPANER SOM BLOMMAR I FLERA ÅR
Det är få växter som är så lättodlade som vanliga lökväxter och främst tulpanerna. Du gräver 
ner en lök på hösten och ungefär ett halvår senare står tulpanerna där i all sin prakt. Och de 
kommer igen år efter år. Eller? Kanske inte. Det beror på vad du har köpt. De lockande, glada 
papegojtulpanerna och de fyllda pionliknande återblommar dåligt. De försvinner bort redan 
efter första året. Om, du är ute efter lökar som blommar i flera år ska du välja säkrare sorter. 
Det är tulpaner som har en bra förmåga att sätta sidolökar eftersom det är bara de som 
blommar. Så här ser cykeln ut:
  1. Du köper lökar och planterar under hösten enligt anvisningar på påsen. Strö gärna lite 
benmjöl i planteringsgropen. (Om du planterar djupare kan en del känsliga sorter överleva.)
  2. Tulpanen blommar under våren. Du gödslar efter blomningen och låter bladen vara kvar 
tills de vissnar. Under den tiden sätts sidolökar, som ska blomma nästa vår.

Om lökarna är av de rätta sorterna och har bra/hygglig dränering återkommer blomningen i 
åtminstone 4-5 år och ibland mycket längre och antalet kanske till och med ökar. Väljer du de 
s k botaniska tulpanerna (enkelt uttryckt nära de vilda arterna) kan du vara riktigt säker på 
att de kommer tillbaka och även förökar sig. Underbara är lilla porslinstulpanen, syrentulpanen
’Little Beauty’, stjärntulpanen, den bukettblommande dvärgtulpanen och den gula 
vildtulpanen för att nämna några. De botaniska tulpanerna är inte lika pråliga som många 
andra tulpaner utan har en mer sofistikerad, lågmäld skönhet.
  Darwinhybriderna är den ”vanliga” enkla tulpanen (men det finns även fyllda) för vasen. 
Står på höga stänglar och finns i en rad färger. Säljs ofta i stora prisvärda blandningar med 
olika färger. Om du vill ha en specifik sort får du leta efter namn som ’Daydream’ (skiftar från
gult till orange), ’Parade’ (riktigt röd), ’Apeldoorn´s Elite’ (klassiskt röd och gul), ’Olympic 
Flame’ (varmt gul med röda flammor).
  Under många år har den vackra tulpanen ’Prinses Irene’ återkommit hos mig. Jo, namnet 
stavas så. Förväxla inte med papegojtulpan med nästan samma namn. Blomman skiftar i 
orange och har brunlila stjälkar. Det är en Triumph-tulpan, en grupp som innehåller många 
återblommande tulpaner.  Andra exempel: ’White Dream’ (rent vit), ’Shirley’ (vit med rosalila
kant), ’Brown Sugar’ (härligt brunröd och orange), ’Ronaldo’ (djupt mörkröd).
  Om du tittar efter de här tre grupperna har du mycket att välja på när det gäller tulpaner 
med återkommande blomning. Tänk på hur du placerar lökarna så att buskar och yviga 
perenner kan dölja tulpanbladen medan de hämtar näring.
  Har man ingen bra plats för tulpaner i sin trädgård kan du ändå njuta av dem! Köp en påse 
sköna papegojtulpanlökar! Den kostar betydligt mindre än samma ”papegojor” i 
blomsteraffären. Dina odlade kommer att hålla längre och vara vackrare eftersom de hämtats 
direkt till vasen. När blommorna är borta tar du upp lökarna och lämnar dem på komposten. 
De kommer ju inte att blomma nästa år i alla fall. Du slipper fula vissnande blad och du kan 
använda platsen till något annat. Så använder jag min odlingslåda för grönsaker. Tulpaner på 
våren och sedan tomater och annat gott. Det ena utesluter inte det andra. Det är kul med både 
de återblommande och de som inte gör det. Vi är ju ett tulpanfolk! 

Tar rådjuren dina tulpaner?
Trico är ett bra medel att mota rådjur med. Finns att köpa på nätet och i trädgårdshandeln. 
Blandas ut med vatten och sprayas över växterna. Innehåller inget gift och ger inga fula 
märken men rådjuren gillar det inte. En sprayning håller i några veckor. Fungerar bra.

Frågor? Maila mig: ulla.hasselmark@ordochbild.com
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