
     

 

 

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. 

 

 

 

Information från Porfyrens samfällighet  styrelsen@porfyren.se 
 

 

Informationsbrev maj 2020 

Protokoll från årsmötet  

Tack till alla er som närvarade vid vårt lite annorlunda men väldigt trevligt årsmöte! 

Nedan har ni protokollet från årsmötet som hölls 6 maj 2020 vid boulebanan: 

https://mcusercontent.com/41f08ee40af37556b45c34e61/files/125ff8e4-
6300-4052-ab80-
0cc272aae7cc/Påskrivet_protokoll_årsstämman_6_maj_2020_.pdf 

 

Vårstädningen 

Stort tack till alla er som var med och fixade iordning vårt område under 
vårstädningen 25 april. 

Än en gång samlades vi för att tillsammans göra vårt område trivsamt och barnen 
plockade skräp som de fick byta mot en liten present. 

Till höstens städning så kommer nya redskap att finnas för att göra vårt arbete 
roligare och lättare. 
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Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

Information från ComHem 

Under september kommer de analoga sändningarna upphöra och ComHem 
kommer bara sända digitalt. Behöver du hjälp så är du välkommen att höra av dig 
till styrelsen så försöker vi hjälpa till att hitta lösningar. 

Följ länken för mer information: https://www.comhem.se/tv/digitalisering 

Soppåsar och matavfall 

Det finns ännu några matavfallspåsar kvar i förrådet som behöver användas men 
när de tar slut så finns möjligheten att själv hämta på kommunhuset, 
kretsloppscentralen eller i en del livsmedelsbutiker. 

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.   

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. 

Vi har tyvärr inte tillräckligt med parkeringsplatser utomhus för alla bilar.  

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 Gun Zebühr på Granitstigen 4 och Charles Kridiotis på porfyrstigen 5. 
Du kan även nå Gun och Charles på styrelsens mailadress och där bifoga foto på 
boten samt din adress. Observera att avskrivningar inte görs för parkering utanför 
markerade p-platser eller om bilen står inne på området. Vid borttappat 
parkeringskort kontaktas Gun Zebühr. 

Beställning av borttappade garagenycklar  

Beställning görs hos Hans Söderholm på Marmorstigen 18. 

 

Vid frågor eller lån av förrådsnyckel 

Om någon behöver låna nyckeln till förrådet där stege finns eller har några frågor, 
så är ni varmt välkomna att maila till styrelsen där den som är hemma svarar: 
styrelsen@porfyren 

 

Vi önskar alla en trevlig sommar! 

Med vänliga hälsningar! 

Styrelsen 

https://www.comhem.se/tv/digitalisering

