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Samfälligheten Porfyren

Informationsbrev maj 2011
Ekonomi
Det ekonomiska läget är under kontroll, alla inbetalningarna av medlemsavgifterna har
kommit in. För att spara pengar har styrelsen beslutat att föra över vårt lån för garageportarna
till Enköpings sparbank. Räntekostnaderna blir i nuläget ca 10 000 billigare per år.
Sommarunderhåll
Avtal har skrivits med firma Gräs Sten och Träd som ägs av Olle Wängborg bosatt i området.
Förutom gräsklippning i sommar ingår tömning av papperskorgarna från och med första juni
till och med sista maj nästa år med tömning var tredje vecka.
Regnvatten
Styrelsen har beslutat att pröva bortledande av regnvatten vid garagen 1B samt 2 via
hängrännor som kommer att sättas upp före vintern. Kostnaden för detta ligger inom ramen
för årsmötets beslut.
Höjning av garage 1A samt sättningar vid östra garagen.
En geotekniker har konsulterats. Fortsatta sättningar är ej troliga vid 1A. Styrelsen går vidare
med detta ärende. I första hand bör utfyllnader i garagen åtgärdas. För att motverka
sättningarna vid östra garagen föreslås att en värmekabel läggs ner. Styrelsen tar in
kostnadsuppgifter för detta.
Garagen
Med tanke på de inbrott som skett i garage i kommunen är det viktigt att alla låser sina
garage. Hör av er till styrelsen om ni ser olåsta dörrar. Det är inte tillåtet att lämna garaget
olåst, en olåst port ger tillträde till hela längan. Styrelsen kommer att göra kontroller av
låsningen.
Vattensamlingar
Styrelsen skall kontakta kommunen angående vattensamlingar på asfaltytor i området.
Snöröjningen
Anbudsförfrågan har gått ut till 4 olika företag. Detta för att föreningen skall få så bra avtal
som möjligt för nästa säsong. Anbudstiden utgår den 21 maj.
Borttappade garagenycklar
Hör av er till Hans Söderholm Marmorstigen 18 om ni förlorat er nyckel.
Nytillkomna boende
Kom ihåg att alla nytillkomna skall anmäla detta till Ekkehart Lötzsch Glimmerstigen 28 så
att vårt medlemsregister kan uppdateras. Anmäl gärna via e-post lekkehart@yahoo.com
Hälsningar
Styrelsen
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