
     

 

 

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. 

 

     

 

 

Samfälligheten Porfyren 
 

 

 

Informationsbrev December 2019 
 

Tack 
Vi i styrelsen vill tacka alla för ännu ett bra år och samtidigt passa på att 
välkomna alla nya boende till porfyrens samfälligheten. 
 
Julgranar 
Kommunen kommer även i år och hämtar upp julgranar. Granarna 
lämnas vid vanliga platsen längs Vulkanvägen vid östra garagen. 
Granarna hämtas måndag den 13 januari.  
 
Årsmöte 2020 
Varmt välkommen på årsmöte onsdagen den 18 mars 2020 kl 19.00-
21.00 i Lillsjöskolans matsal. 
Om du vill lämna in en motion så ska detta vara styrelsen tillhanda 
senast 31 januari. 
 



Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

Utrustning 
Samfälligheten har viss utrustning för utlåning, dessa ligger i förrådet dit 
styrelsens medlemmar har nyckel. Vill du låna utrustning, maila styrelsen 
så får du hjälp. Vad som finns för utlåning kommer delas på 
årsstämman. 
 
Påminnelse  
Det är förbjudet att parkera vid bommarna och på platsen vid västra 
garagen där det råder parkeringsförbud. 
 
Nytt parkeringstillstånd för 2020 
Nytt parkeringskort för nästa år delas ut vid västra garagen (framför 
förrådet) lördag 18 januari 2020 kl: 10-11  
Vid borttappat parkeringstillstånd/köp av nytt parkeringstillstånd ska 
gällande nr anges eller ”trasigt” lämnas in. Vid borttappat parkeringskort 
kontaktas Gun Zebühr via styrelsens mail. 
 
Beställning av borttappade garagenycklar  
Beställning görs hos Hans Söderholm Marmorstigen 18. 
 
Soppåsar och matavfall 
Glöm inte att det endast är tillåtet att kasta matavfall i de givna 
papperspåsarna. Kommunens avfallsanläggning är inte byggd för att 
klara de nedbrytbara i plast. Soppåsar finns att hämta på kommunhuset 
eller i 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 eller Gun Zebühr 
Granitstigen 4. Du kan även nå Gun och Pär på styrelsens mailadress 
och där bifoga foto på boten samt din adress. Observera att 
avskrivningar inte görs för parkering utanför markerade p-platser.  
 
Riktigt god jul och gott nytt år! 
  
Med vänliga hälsningar! 
  
Styrelsen 


