
     

 

 

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. 
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Stort Tack 

Till er alla som var med och fixade iordning vårt område under vårstädningen. Med 
solen som log mot oss fick vi åter mycket gjort. Tunga lass med grus togs bort, 
buskar klipptes, skyltar kom på plats och förrådet blev rensat och städat. 
Barnen plockade skräp överallt då det kunde användas som valuta i 
vår återkommande fiskdamm. Det var en härlig dag som i sedvanlig ordning 
avslutades med korv och fika. 

Ekonomi 

Det ekonomiska läget är fortsatt bra. 

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. 



Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

Budbilar 

För en tid sedan blev en budfirma tillsagd då de stannat utanför bommen för att 
leverera en pall till en boende i området. Budfirman hörde av sig till styrelsen då de 
har svårt att köra in i området och ville ha tillåtelse att göra korta stopp utanför 
bommen. Vi lyfte frågan och anser att vi som bor här ibland behöver få större saker 
levererade. Därför ser vi hellre att större bilar stannar utanför bommen istället för att 
de kör inne i området. Merparten av de boende önskar att området hålls så bilfritt 
som möjligt.  

Parkering innanför bommen 

Parkering innanför bommarna är inte tillåtet. Det är bara tillåtet att köra in för i- och 
urlastning. P-bot innanför bommarna skrivs inte av. 

Garage  

Alla boende som har bil behöver använda sina garage även på sommaren. Härom 
kvällen stod 37 garage tomma, 23 på östra och 14 på västra. 
Vi har inte tillräckligt med parkeringsplatser utomhus för att få rum med alla. 
Skolparkeringen har fortsatt dåliga parkeringstider så vi måste underlätta för 
varandra genom att använda våra garage. 
 
Om du har ett garage du inte använder, kan du hyra ut din tomma garageplats till 
någon annan i samfälligheten. Styrelsen kan hjälpa till att förmedla kontakter. 

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. Vid borttappat parkeringskort kontaktas Gun Zebühr. 

Beställning av borttappade garagenycklar  

Beställning görs hos Hans Söderholm Marmorstigen 18. 
 
  

Vi önskar alla en trevlig sommar! 
  
Med vänliga hälsningar! 
  
Styrelse 
 


