
     

 

 

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 alla som var med och fixade iordning vårt område under höststädningen. Vilken 

lyckad dag med många glada grannar. 

Barnen hittade massor av bråte och skräp som de kunde byta mot en överaskning. 

Det var en härlig dag som i sedvanlig ordning avslutades med korv och fikar. 

Avställda bilar 

Det är inte tillåtet att ha avställda bilar stående på samfällighetens parkeringsplatser. 

Växtlighet på området 

Det är viktigt att ta hand om växtligheten på sin egen gård och närliggande område 

för allas säkerhet och trevnad. Detta så att det ska kännas säkert att gå på vårt 

område, så framförallt inte barn eller människor ska bli skadade men inte heller att 

bilar ska bli repade när man kör genom området. Klipp alltså buskar och växter i 

anslutning till din tomt. 

Garagen 

Vi har behövt gå igenom garagen för att se hur de används pga de 

parkeringsproblem vi har i området. Vid fem tillfällen var det ett snitt på 36 tomma 
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garage. De som alltid hade sitt garage tomt har fått ett riktat brev om detta. Garagen 

är endast till för fordon och får inte användas som extra förråd. 

Har man ingen bil så kan man låna ut sitt garage till en annan boende, denna måste 

tillhöra samfälligheten, ta kontakt med styrelsen som hjälper till. 

Nytt parkeringstillstånd vid borttappat 

Vid 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.  

Com Hem 

Boende i vår förening har blivit uppringd av en säljare från ComHem som sagt att de 

behöver beställa en box och abonnemang för ca 300:- per månad, då de planerar att 

ta bort vår TV-matning. Det är tyvärr helt fel uppgifter och ComHem jobbar internt 

med vem som gett de felaktiga uppgifterna oavsiktligt eller avsiktligt. Men enskild 

fastighet behöver alltså inte göra något för att få behålla grundutbudet. 

Ekonomi 

Det ekonomiska läget är fortsatt bra. 

 

Med vänliga hälsningar! 

Styrelsen 


