Porfyrens

Samfälligheten Porfyren

Informationsbrev april 2008
Parkering
Ett avtal med Carpark kommer att träda i kraft den 1 maj. Till alla hushåll kommer två
tillståndsbevis att delas ut. Tillståndet skall ligga väl synligt i bilen när den är parkerad på
någon av våra markerade p-platser. Parkering är ej tillåten utanför dessa. Om någon glömmer
att lägga parkeringstillståndet i bilen och får ett betalningsföreläggande kan detta hävas utan
kostnader inom 20 dagar. Tills vidare sker detta genom hänvändelse till Pär Söderblom,
Granitstigen 6 tel. 581 744 11 och om han inte är tillgänglig till Göran Inestam Porfyrstigen
18 tel. 581 703 07. Observera att även besökare måste lägga ett parkeringstillstånd i bilen.
Det kommer även att finnas ett antal tillstånd för servicebilar som servar inom området,
kontakta Pär eller Göran om ni behöver ett sådant. .
Beskärning av buskar och träd
Önskemål om beskärning av buskar vid gångstigen mellan Gnejsstigen och p-platsen, buskar
vid östra lekplatsen samt träden längs Marmorstigen har inkommit. Körsbärsträden skall ej
beskäras på våren på grund av risk för blödning. Styrelsen vill ta upp frågan om ett byte av
träd längs Marmorstigen med anledning av att träden vuxit sig för stora och att de orsakar en
kraftig nedskräpning när körsbären faller ner. Ett förslag kommer att lämnas vid kommande
årsmöte.
Vårstädning
Vårstädningen kommer att gå av stapeln lördagen den 26 april med start kl. 10. Samling sker
vid förrådet. Styrelsen vill påpeka att vi inte skall samla in löv. Det skall krattas in i
rabatterna eller skogen för att gynna mullbildningen där. Städningen avser papper, plast,
plåtburkar och glas.
Inventarielista
En lista över maskiner och utrustning kommer att upprättas av våra maskinister Stig Jansson
och Pierre- Michel Gentile.

Sommarstädning
Vecka 20 Glimmerstigen 45-53
Vecka 22 Gnejs 1-8, Granit 1-8
Vecka 24 Marmor 14-28
Vecka 26 Porfyr 1-20
Vecka 29 Marmor 1-12
Vecka 32 Glimmer 1-11
Vecka 35 Glimmer 24-33
Vecka 38 Glimmer 12-23
Vecka 41 Glimmer 34-44
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Resp. styrelsemedlem utser underhållsansvarig som:
- Väljer lämplig dag
- Kallar sitt arbetslag i god tid
- Kontrollerar att det finns bensin till gräsklipparna.
Nyckel till förrådet finns hos resp. styrelsemedlem
Arbetsuppgifterna är:
- klippa gräs
- tömma papperskorgar
- plocka skräp

Inbetalning av medlemsavgiften
Vi vill påminna om att medlemsavgiften 3000 kronor skall vara betald senast den 31 maj.
Betalas till plusgiro 5266- 2

Vi ses på lördag!
Styrelsen
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