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Information om IP Only 

Ip Only har nu varit i kontakt med oss och markavtalet är undertecknat i enlighet med extra 

stämmans beslut. 

De kommer påbörja arbetet måndag den 12 oktober då de börjar med att ta bort asfalten. 

Grävningen kommer att vara 65 cm brett för att de ska kunna återställa asfalteringen så jämnt 

som möjligt utan att asfalten reser sig. 

På tisdag ev onsdag kommer de hit och börjar gräva. De kommer att börja gräva tidigast klockan 

7:00 på vardagarna. De har frågat ifall de får arbeta på lördagar under den här tiden och vi 

godkände det för att det ska bli klart snabbare, men då med starttid 9:00. 

Arbetet på samfällighetens mark kommer pågå två till tre veckor, tills det är återställt. 

De som beställt fiber kommer att få ett telefonsamtal ifrån deras underleverantör för att boka in ett 

möte under dagtid, där kommer ni överens om vart anslutningen ska gå in i huset. 

Installatören placerar den utvändiga boxen på fasaden och mediekonverteraren på insidan. 

När de sedan gräver på er mark kommer de inte behöva komma in i huset igen utan kommer 

kunna göra klart kopplingen utvändigt. 

Vid östra garagen kommer ett mindre Nodhus placeras, där de tekniska kopplingarna kommer 

ske. 

Under arbetet kommer de placera material på boulebanan dvs det kommer att vara deras 

avlastningsplats. 

Det kommer finnas en projektledare på plats under vissa tider på dagarna. De som utför arbetet 

kan inte svenska och vissa av dem har knapphändig engelska. 

Men kontakta annars Lotta eller Hans som är samfällighetens kontaktpersoner. 
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Stort tack till alla som deltog på vår höststädning idag! 

Tack även till alla barnen som plockade skräp och för det fick en lite belöning, så bra jobbat. 

Åter har vi tillsammans tagit hand om området och gjort det redo för vintern.  

 

Halloween 

Alla helgons dag inträffar i år på en lördag vilket gör att vi i Sverige firar halloween på fredag den 

30 okt. 

Pga rådande omständigheter med Covid-19 ber vi alla att visa extra mycket hänsyn och önskar att 

alla vårdnadshavare förklarar för barnen att man endast knacka på de hushåll som visar att de vill 

delta genom att tex ha halloweenpumpa, belysning eller pynt. Ett släckt hushåll är ett hushåll som 

inte deltar. 

Tänk även på att inte vara för många barn samtidigt när man knackar på och är man med 

försök att bjuda på inslaget godis. 

 

Bygga på samfällighetens mark 

På vårt område så finns både privat mark, samfällighetens mark samt kommunens mark och det 

är viktigt att veta vad man får nyttja. 

Som bostadsägare så går tex den privata marken, vid vägen, fram till där förrådet slutar på de 

flesta hus. En del har förrådet lägre in på tomten. Därefter är det samfällighetens mark. Där är det 

ok att ha en blomrabatt och buskar som man sköter så området ser trevligt ut. 

Som fastighetsägare får man däremot inte bygga en fast konstruktion eller förlänga sin uteplats. 

Om ni känner er osäkra över var era tomtgränser går kan ni ta kontakt med styrelsen via mail då 

vi har kartor. 

Nedan har ni ett utkast från samfällighetens allmänna regler som finns på hemsidan: 

 

”Att man har åtagit sig vården av en del av den samfällda marken innebär inte att man vidta vilka 

åtgärder som helst. Man får t ex inte ta ner några träd utanför den tomt som man äger eller har 

tomträtt på, och man får heller inte vidta åtgärder som kan vara till men för någon granne. 

Om man skulle vilja göra någon åtgärd på samfälld mark som inte handlar och rent underhåll skall 

man vända sig till styrelsen för godkännande, som förutom att bedöma själva åtgärden också 

kommer att säkerställa att berörda grannar är med på noterna.” 

  

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. 
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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. 

 

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.  

 

Med vänliga hälsningar! 

Lotta, Ordförande 

styrelsen@porfyren.se 


