
     

 

 

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 
 

 

Information från Porfyrens samfällighet styrelsen@home.se 

 

Informationsbrev mars 2019 

Ekonomi 

Det ekonomiska läget är fortsatt bra. 

Sandsopning 

Kommer ske vecka 14, alltså från 1-5 april. Sopa som vanligt ut sanden från 

kanter och andra svåråtkomliga ställen för att underlätta att sanden kommer 

bort, ca 20 cm från gatstenen. Sopa inte ihop i högar, det försvårar för 

maskinen att få bort allt. All sand ska krattas ner från gräsmattorna, det är 

både snyggare och bättre för föreningens gräsklippare. Sopa ut gruset från 

smågatorna på Marmorstigen, runt alla sandlådor. Framför garageportarna 

och parkeringsrutorna. 

Alla boende måste hjälpa till för att området ska bli rent från sand. 

Årsstämma 

Passar på att påminna om Årsstämman nu på onsdag 27 mars kl 19:00 i 

Lillsjöskolans matsal. 

Vårstädning 

Vi vårstädar vårt område tillsammans den 27 april  kl 9:30. Som tidigare år 

belönas sop-plockande barn med fiskdamm. Vi över 10 år belönas med korv 

med bröd och trevligt sällskap. 



Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

Garage 

Nu när våren kommer använder färre sina garage. Då parkeringsmöjligheterna 

på skolan ändrats så vädjar vi till alla att använda sitt garage även om det 

finns parkeringsplatser när du kommer hem. Vi behöver alla hjälpas åt så man 

slipper gå ut till skolparkeringen och flytta bilen under natten. Vi gör en 

skrivelse från samfälligheten till kommunen angående de försämrade 

parkeringsmöjligheterna men tills det sker en möjlig förändring behöver vi alla 

hjälpas åt. 

Soppåsar och matavfall 

Vi har fått frågor om och sett att det kastats påsar som butikerna säljer som 

nedbrytbara i matavfallssorteringen. Tyvärr är det inte tillåtet att använda i vår 

kommuns avfallsanläggning. De påsarna bryts ner för sakta och riskerar att 

förstöra valsarna i anläggningens kvarnar. Så de enda som får användas i 

Upplands-Bros kommun är de bruna papperspåsarna. 

Det finns även en del papperspåsar kvar i samfällighetens förråd, kontakta 

Lotta på Glimmerstigen 38 vid behov. 

Medlemsavgift och ränteuppgift 

Ska vara betald senast 30 april. Fakturor kommer delas ut i brevlådorna. 

Föreningen har betalt ränta 2018 vilket medför att varje fastighet kan dra av 

272kr i deklarationen. 

Avskrivning av p-böter 

Kan göras av Per Söderblom Granitstigen 6 eller Gun Zebühr Granitstigen 4. 

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. 
 

Med vänliga hälsningar! 

Styrelsen 
 


