
     

 

 
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 December 2021 

 

Save the date Årsstämman 2022 

Årsstämman kommer att ske onsdag den 30 mars kl:19.00 i Lillsjöskolans matsal. 
Glöm inte att ni kan lämna in motioner till styrelsen om det finns något ni vill att vi 
tar upp på stämman. 

Nytt parkeringstillstånd för 2022  

Detta delas ut lördag 8 januari mellan 10.00-11.00 vid förrådet. 
Kan du inte själv hämta går det bra om en granne/annan är behjälplig. 

Postnord  

Det nya postfacken är beställda och på väg. 
Fakturan kommer att komma i februari och postfacken kommer att monteras upp i 
mars men kommer i bruk först när Postnord har godkänt. 

Kameror 

Som vi bestämde under årsstämman så kommer vi att montera upp kameror vid 
garagen. Detta är beställt men på grund av pandemin så har leveransen dröjt. Men 
arbetet fortsätter.   



Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 
Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

Hjälpa varandra 

Nu är julen här och det är tyvärr även en av tjuvarnas favorittider.  
Så låt oss hjälpa varandra genom att hålla ögonen öppna när vi vistas i området 
samt komma ihåg att låsa garagen. 
Om ni ser ett garage som är öppet så får man gärna låsa det och sen meddela 
ägaren ev. meddela styrelsen om man inte vet vem ägaren är. Det går att låsa 
garagedörren inifrån via en spärr. 
Det är även ok att kolla garagedörrarna på sin egen länga om man känner sig 
osäker, tänk bara på att inte rycka för hårt då de dörrarna med automatisk port 
öppnare inte stängs på samma sätt utan går att dra lite i. 
Vid borttappad garagenyckel görs beställning hos Hans Söderholm Marmorstigen 
18. 

Vid borttappat parkeringstillstånd 

Vid köp av nytt parkeringstillstånd ska gällande nr anges eller ”trasigt” lämnas in. 
Vid nya eller borttappat parkeringskort kontaktas Gun Zebühr via styrelsens mail 
styrelsen@porfyren.se  

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. 
 
 

Styrelsen önskar alla en riktigt God jul & Gott nytt år! 
 


