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Ekonomi
Det ekonomiska läget är under kontroll. Alla har betalat medlemsavgiften och utgifterna följer budget
Sommarunderhåll
Den som skött detta i år har flyttat. Styrelsen vill därför undersöka om det är någon eller några inom
området som kan tänka sig att ta hand om sommarunderhållet mot ersättning. För mer information,
kontakta Pär Söderblom, Granitstigen 6 eller Hans Söderholm, Marmorstigen 18.
Ett anbud utifrån har kommit. Ytterligare en firma är intresserad att lämna anbud. Frågan om hur
sommarunderhållet skall ske i fortsättningen kommer att beslutas på årsmötet.
Parkering
Diskussioner med ansvariga på Kommunfastigheter har lett fram till att det skall bli tillåtet att parkera
fritt på natten vid Lillsjöskolans parkering mellan 22 och 07. Man kan alltså parkera kl 19 med p-skiva
och stå till följande morgon kl 07. Detta kommer att gälla måndag till fredag, ej under helger. Man
måste dock avvakta med att utnyttja detta tills dess att nya skyltar kommit upp. Det är viktigt att denna
möjlighet endast utnyttjas i nödfall då plats ej finns inom vårt område. Skulle parkeringen bli
överlastad kan det bli så att man återgår till nuvarande situation.
Styrelsen har även haft samtal med kommunen om möjligheten att anlägga nya p-platser utanför vårt
område men fått avslag.
Hemsidan
Gå in på www.porfyren.se för mer information om vad som händer i samfälligheten.
Glöm heller inte att skicka e-postadresser till Ekkehart Lötzsch, lekkehart@yahoo.com
Bommen vid västra parkeringen
Styrelsen har låtit ta bort låsen inför vintern för att undvika problem med bl.a. frysning och därmed
svårigheter för färdtjänst att ta sig in. Det är dock viktigt att bommen hålls stängd.
Nytillkomna boende
Alla nyinflyttade skall anmäla detta till Ekkehart Lötzsch Glimmerstigen 28 så att vårt
medlemsregister kan uppdateras. Använd gärna e-post lekkehart@yahoo.com
P-böter
Kontakta Pär Söderblom Granitstigen 6, Göran Inestam Porfyrstigen 18 eller Sami Ouahchi
Marmorstigen 16. Man kan inte påverka det hela själv.
Borttappade garagenycklar
Hör av er till Hans Söderholm Marmorstigen 18 om ni förlorat er nyckel.
Byggavfall
På förekommen anledning vill vi påpeka att det inte är tillåtet att lämna byggavfall och liknande där
de hindrar trafik eller försvårar in- och utfarter till garagen. I tveksamma fall, kontakta styrelsen.
Årsmötet 2012
Nästa årsmöte kommer att hållas den 15 mars. Glöm inte att motioner måste vara inlämnade senast 31
januari för att kunna tas upp på mötet. Dagordning och möteshandlingar kommer att sändas ut under
februari månad.
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