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Samfälligheten Porfyren
Informationsbrev januari 2014
Ekonomi
Det ekonomiska läget är under kontroll.
Årsstämman
Stämman kommer att hållas den 18 mars kl 19 i Lillsjöskolans matsal. Kallelse och övrig information
kommer att sändas ut senare.
Öppet stadsnät och/eller ComHem
Det är nu 60 hushåll som svarat. Av dessa vill 3 ha enbart fiber, 4 vill ha fiber men behålla ComHem
och 53 vill fortsätta med ComHem. Det är alltså 57 hushåll av de som svarat som vill fortsätta med
ComHem.
Vi har i dag inte något besked från Svensk Infrastuktur om hur många som anmält sig för öppet nät
men med anledning av enkätsvaren bedömer styrelsen att det för närvarande inte är aktuellt med
fibernät.
Regler för garagen
Vid en besiktning av garagen konstaterades att ordningsreglerna följts av nästan alla. Styrelsen
kommer att kontakta de få som ännu inte ordnat sina garage.
Reparationer och underhåll
En redovisning av styrelsens förslag kommer att sändas ut med årsmöteshandlingarna.
Julgransinsamling
Kommunen kommer även i år att samla in julgranar. Senast den 20 januari skall de vara på samma
plats som förra året.
Utskick via e-post
Det är fortfarande 17 hushåll som vill ha information i brevlådan. Styrelsen hoppas att fler skall
anmäla sitt intresse för att få den via e-post . Sänd ett mail till medlemsregister@prfyren.se och anmäl
om du vill gå med.
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
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.
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