Samfälligheten Porfyren

Informationsbrev Augusti 2017
Ekonomi
Det ekonomiska läget är fortsatt bra.
P-platsen vid Mineralvägen
Slutbesiktning av asfalteringen kommer att ske den 16/8. OBS det är inte tillåtet att köra in på
parkeringen innan den godkänts av kommunen. Den ombyggnad som skett beror på att det blivit
en informationsmiss inom Svenska Väg beträffande höjdsättningen. Ombyggnaden har skett på
entreprenörens initiativ efter påpekande från samfälligheten och påverkar ej kostnaderna för pplatsen. Återstående arbeten som ska ske i föreningens regi är uppsättning av stopplanka vilket
kommer att ske lördagen den 19/8 på förmiddagen. Frivilliga att hjälpa till är välkomna. Längre
fram ska gångvägen färdigställas och slänterna gräsbesås. Tid för detta kommer att meddelas.
Höststädning
Boka redan nu lördag den 7 oktober kl. 9.30. Ytterligare information följer. Vet du redan nu om att
du/ni är uppbokade det datumet kan du höra av dig till styrelsen då det finns behov av hjälp med
andra saker i området fram till dess.
Kompletterande städning
Sandhögen vid molokerna har flyttats. Jord kommer att läggas ut på platsen och gräsbesås.
Tidpunkter för detta kommer på Facebook med önskan om frivilliga insatser.
Boulebana
Det kom ett mail till styrelsen om önskemål att återuppta idén med en boulebana i området. Vid en
tidigare årsstämma beslutades att grusplanen vid pulkabacken kunde användas till det. Under
sommaren har grusytan jämnats av med hjälp en större maskin och eventuella kompletteringar
kommer diskuteras med de som anmält intresse.
Beslut om garageregler
Verkställighet kommer att följas upp.
Inbrott i området
Under sommaren har ytterligare två fastigheter i vår samfällighet råkat ut för inbrott. Vid ett av
tillfällena placerades en sopkvast utanför ytterdörren. För att minska risken för ovälkomna gäster
är det en god idé att meddela grannar när man är bortrest. En granne som kan hålla uppsikt över
ytterdörr och runt ens hus.
Avskrivning av p-böter
Kan göras av Pär Söderblom Granitstigen 6, Hans Söderholm Marmorstigen 18. Observera att
avskrivningar varken görs för parkering utanför markerade p-platser eller för parkering innanför
grindarna.
Beställning av borttappade garagenycklar
Beställning görs hos Hans Söderholm Marmorstigen 18
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