
     

 

 

Samfälligheten Porfyren 

 
Vårt område byggdes i mitten av 1970-

talet med inflyttning från juni 1974 till 

mars 1975. 

Området består av 97 fastigheter.  

När inflyttningen var klar bildades en 

samfällighetsförening med uppgift att 

förvalta och underhålla egendom som är 

gemensam för de 97 fastigheterna. 

 

Informationsbrev oktober 2017 
 

Stort Tack 

Till er alla som var med och fixade iordning vårt område. Vi fick mycket gjort. Tunga 

lass med jord och sand kom på plats och krattades till rätta, löv räfsades, buskar 

klipptes, belysning till nya parkeringen kom på plats. Barnen plockade skräp överallt 

då det kunde användas som valuta i fiskdammen. Det var en härlig dag som i 

sedvanlig ordning avslutades med korv och bröd. 

Ekonomi 

Det ekonomiska läget är fortsatt bra. 

P-platsen vid Mineralvägen 

Belysningen som sattes upp kommer bytas ut då det var för starka lampor som inte 

gick att rikta. De lamporna som tas ner kommer att användas vid östra garagen. Vi 

har märkt att fler väljer att parkera utomhus istället för i garagen. Vi vill fortsatt 

uppmuntra alla att i första hand använda er av ert garage som parkeringsplats. Det 

är dels tryggare då fler bilinbrott skett samt underlättar föreningens 

parkeringsproblematik då det enbart finns ca 50 platser utomhus till föreningens 97 

fastigheter. 

Inbrott i området 

Tyvärr fortsätter inbrotten i vårt område. Vi uppskattar om du hör av dig till styrelsen 

med iakttagelser eller om du blivit drabbad då vi kan använda våra 

informationskanaler ut. Det tillvägagångs sätt som vi misstänker används är att de 

går och ringer på i hus. Om någon öppnar frågar de om en adress i närheten. Detta 

vet vi har hänt vid fem tillfällen under samma tidsperiod som inbrott skett i vår 

förening. Gå gärna ett extra varv i området, våga hälsa och visa att du ser de som 

vandrar runt. All information som kommer styrelsen till del läggs upp på vår 

facebooksida "Porfyrens samfällighet" så fort vi fått kännedom om det. 



Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

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 

 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
styrelsen@porfyren.se 
 

    
 

    

mailto:styrelsen@porfyren.se

