Vårt område byggdes i mitten av 1970-talet med
inflyttning från juni 1974 till mars 1975.

Samfälligheten Porfyren

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.

Semestern är slut för de flesta
och sommaren gör sitt sista ryck...
Vi är tacksamma för att sommaren har flutit på lugnt i vårt område och vi önskar att
resten av 2018 också gör det.
Ombyggnationen vid Östra
Som tidigare informerats kommer arbetet påbörjas nu på måndag den 27:e. Det är
viktigt att vi alla tänker på de parkeringsmöjligheter som gäller under de veckorna för
att underlätta för de som gör arbetet.
Save the date
Höststädning blir den 13 oktober, boka in den förmiddagen. Vi återkommer med mer
information senare.

Tyvärr har vi flera...
...i vårt område som är sjuka och är i behov av hemtjänst/vård i hemmet. Vi behöver
underlätta parkeringsmöjligheterna för de bilarna i vårt område, även säkerställa att
vi i den mån det går fortsätter att vara ett bilfritt område. Vi kommer pröva att ha en
provisorisk parkering på Marmorstigen som bara är för den tjänsten. En ruta som
varken kommer hindra annan trafik eller att man kan hinna få upp hög hastighet.
P-böter
Samfälligheten fortsätter sin digitalisering. Du kan nu även välja att fota av och maila
din P-bot. Reg nr och OCRnummer behöver framkomma av fotot, du behöver även
skriva med ditt namn och adress till dig som boende för att få möjlighet att få boten
avskriven. Du får bara maila till en av följande personer; gun.zebuhr@porfyren.se
eller par.soderblom@porfyren.se Anledningen att du bara väljer en person att maila
till är att inte båda ska påbörja ett ärende.
Vill du fortsätta den analoga vägen så gör du ett besök hos Gun på Granitstigen 4
eller hos Pär på Granitstigen 6.
Angående nya parkeringskort, tappar du bort eller blir de stulna är det Gun som
säljer nya. Id-numren på de gamla korten rapporteras till Q-park ifall korten kommit i
orätta händer, så om de återfinns kan de klippas itu och slängas.
Informationsbre
Angående GDPR, då vi inte får ha listor på de som inte lämnat samtycke enligt
GDPR kommer de att kunna läsa informationsbrevet på samfällighetens anslagstavla
vid västra garagen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom Lotta
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