Porfyrens

Samfälligheten Porfyren
Informationsbrev april 2013
Ekonomi
Kom ihåg att betala medlemsavgiften för första halvåret 3250 kr på bankgiro 753-3789 senast den 30
april

Matning av småfåglar
Tänk på att alltför intensiv matning även lockar skator och kajor som i sin tur förorenar och som kan
sprida smitta. Rester som faller ner på marken kan även locka råttor och möss.

Fastfrusna garageportar
Det har varit svårigheter denna vårvinter på grund av dagsmeja och nattkyla. Ett problem är att
avrinningen försvåras därför att is och snö bildar en förhöjning utanför portarna. Det är därför viktigt
att var och en håller rent närmast portarna genom att skotta ut snön så att snöplogen kommer åt att
föra bort den. Det kan även bli aktuellt att ta bort gummilisten om inget annat hjälper. Styrelsen skall
kontakta kommunen som ansvarar för asfaltytorna angående ställen där avrinningen inte fungerar.

Vårstädning
Den kommer att äga rum den 18 maj kl 9 30. Vi hoppas på lika god uppslutning i år som tidigare.
Information kommer att anslås vid förrådet.

Sandsopning
Den kommer att ske så snart området är isfritt. Vi vill be alla att sopa ut sanden från kantstenar och
från svåråtkomliga hörn för att underlätta för maskinen att komma åt. Det vore bra om några frivilliga
ville passa på att sopa ut sanden från p-ytorna när det inte står bilar där till körytorna. Undvik att göra
sandhögar, det är svårare för maskinen att få upp sanden då.

Utskick via e-post
Det är för närvarande 67 st. som vill ha information via e-post. Vi är glada över den förbättring som
skett och hoppas att ytterligare några av de 30 som återstår skall anmäla sig. Vi sparar pengar och
arbete genom att utnyttja e-post.

Parkering
Styrelsens förslag till p-mätare avslogs vid stämman. Vi hoppas att parkeringsmöjligheterna på
skolgården räcker för att klara de problem som tidigare anmälts till styrelsen.

Avskrivning av p-böter
Kan göras av Pär Söderblom Granitstigen 6, Hans Söderholm Marmorstigen 18 samt Birgitta Nordh
Glimmerstigen 11. Observera att avskrivningar ej görs för parkering utanför markerade p-platser.

Nya medlemmar
Kom ihåg att anmäla er till vårt medlemregister för uppdatering av detta.
medlemsregister@porfyren.se
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