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Informationsbrev augusti 2013
Ekonomi
Det ekonomiska läget är under kontroll.
Sommarunderhåll
Arbetsgruppen sköter sommarunderhållet och det fungerar bra. En gräsklippare har köpts in.
Reparationer och underhåll
Asfaltarbetena vid östra garagen har genomförts och regnvattnet leds bort som planerat.
Sandlådesanden vid Marmorstigen har bytts.
Styrelsen skall göra ett förslag till åtgärder på asfaltytan vi glimmerstigen 19 – 24.
Ett förslag till staket för att skydda fasaden på Gnejsstigen 8 mot påkörning av pulkaåkare
skall tas fram.
9 st. ställningstrall kommer att inköpas till föreningens byggställning.
Styrelsen kommer att ta in pris på kompletterande beskärning av körsbärsträden längs
Marmorstigen för att begränsa nedsmutsningen av nedfallande körsbär.
Styrelsen har beslutat att tillåta borttagning av de två träd som står på ”tomten” till
Marmorstigen 2 och som inte ingår i trädraden längs Marmorstigen.
Regler för garagen
Styrelsen vill påminna om de trivselregler som beslutades vid årsstämman. Styrelsen kommer
att göra en besiktning av garagen inom kort.
Sopor i papperskorgarna
Det har tyvärr förekommit att större sopmängder lagts i våra papperskorgar. Vi hoppas att alla
respekterar att detta inte är tillåtet. Papperskorgarna är endast avsedda för smått t. ex .
glasspinnar, kolapapper och liknande
Upprustning av lekplatsen
Önskemål om upprustning av lekplatsen har förts fram. Förslag kan lämnas till styrelsen som
kan göra en sammanställning och kostnadsberäkning att tas upp vid kommande årsstämma.
Det kan bli aktuellt att måla om en del av det befintliga vid höststädningen.
Höststädning
Den kommer att genomföras den 19 oktober. Ytterligare information kommer.
Utskick via e-post
Det är för närvarande 78 st. som vill ha information via e-post. Styrelsen hoppas att fler skall
anmäla sitt intresse. Sänd ett mail till medlemsregister@prfyren.se och anmäl dig.
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Avskrivning av p-böter
Kan göras av Pär Söderblom Granitstigen 6, Hans Söderholm Marmorstigen 18 samt Birgitta
Nordh Glimmerstigen 11. Observera att avskrivningar inte görs för parkering utanför
markerade p-platser.
Beställning av borttappade garagenycklar
Beställning görs hos Hans Söderholm Marmorstigen 18
Begagnade fönster
Tillfälligt finns några begagnade fönster från ett fönsterbyte i vårt garage. Intresserade kan
höra av sig till Pierre-Michel Gentile på Glimmerstigen 18.
Nya medlemmar Kom ihåg att anmäla er till vårt medlemregister för uppdatering av detta.
medlemsregister@porfyren.se
Vi rekommenderar även alla nykomna att gå in på vår hemsida. www.porfyren.se Där finns
stadgar, infoblad och många andra nyttiga uppgifter.
Hälsningar
Styrelsen
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