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.

Informationsbrev februari 2018
Ekonomi
Det ekonomiska läget är fortsatt bra.
Stämman
Hålls den 21 mars klockan 19:00. Kallelse och övriga handlingar sänds ut inom en
vecka.
Laddning av elbilar och hybrider
Redan nu finns det 2 bilar som mot betalning får ladda sina bilar via det befintliga
nätet. Styrelsen har vid ett möte med en sakkunnig fått klart att det i nuläget inte tål
större belastning, en förstärkning krävs i så fall. Med tanke på den utveckling vi ser
krävs en utredning av behov av åtgärder, kostnader, finansiering mm. En första
information om detta samt om kommande lagstiftning kommer att lämnas vid
stämman i mars och vi hoppas att det blir en stor uppslutning då..
Snöröjning
Styrelsen har framfört klagomål vid ett flertal tillfällen och även vägrat betala för
dåligt utfört arbete. Om vi inte kan få ordning på detta måste vi se på möjligheten att
anlita en annan entreprenör.
Belysning
Som ett led i samfällighetens trygghetsarbete tog styrelsen kontakt med kommunen
angående stora lekparken vid Malmstigen som varit en mörk passage. Som en del
av er märkt hörsammade kommunen och bekostade två stycken gatlampor som nu
finns på plats. Det ger bättre förutsättningar att använda lekparken mer tid under den
mörka årstiden och för en tryggare känsla.
Soppåsar för matavfall
Finns att hämta på kommunhuset och en del livsmedelsbutiker. Det finns även en
del kvar i samfällighetens förråd, kontakta Lotta på Glimmerstigen 38 vid behov.

Avskrivning av p-böter
Kan göras av Pär Söderblom Granitstigen 6, Hans Söderholm Marmorstigen 18.
Observera att avskrivningar inte görs för parkering utanför markerade p-platser.
Beställning av borttappade garagenycklar
Beställning görs hos Hans Söderholm Marmorstigen 18.

Med vänliga hälsningar!
Styrelsen
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