
     

 

 

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@porfyren.se  
 

 

Informationsbrev mars 2021 

Hjälpas åt att sopa bort gruset 

Vi har ovanligt mycket grus på områdets gator i år vilket både ser och är tråkigt. 

Men nu på onsdag ev torsdag innan påsk så kommer gruset äntligen att tas upp. 

Därför hoppas vi nu att alla hjälps åt att sopa vägkanterna/gräsmattorna från grus 
och placera som vanligt mot mitten av gatan, så vi kan välkomna mer utelek i påsk. 

Vårstädning lördag 24 april 9:30 

Solen har återvänt och vårstädningen närmar sig.  

Var med när vi gör vårt område fint efter vintern och passa på att träffa grannarna 
utomhus, vilket är säkrare och ger oss möjlighet att hålla avstånd. 

Fiberinfo 

Eon kommer att ha sin slutliga grävning med montering av nytt elskåp någon gång i 
april/maj. 

Denna grävning kommer att betyda strömavbrott i ca 4-6 timmar för vissa berörda. 

De berörda kommer att få information från Eon ca en vecka innan. 

När det kommer till IP only så verkar det ge ut varierad information om vem som är 
ansvarig för vad.  

Det enda vi i styrelsen har varit inblandade i är att ge dom marklov och grävlov, allt 
annat är mellan privatperson och IP only. 



Porfyrens Samfällighetsförening  Org.nr. 716417-3119 

Marmorstigen 30.   196 33 Kungsängen  Bg 753-3789 

Årsstämma 5 maj 18:30 

Pga rådande tider så kommer årsstämman att hållas lite senare för att vi ska kunna 
vara utomhus. 

Årsstämman kommer att ske ute vid boulebanan, onsdag 5 maj kl 18:30. 

Glöm inte att ta med något att sitta på och kanske en värmande filt.  

Handlingarna kommer i separat brev. 

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 

Garage 

Glöm inte att låsa era garage och hittar ni ett garage som är öppet så går det även 
att låsa inifrån. 

Vid borttappad garagenyckel görs beställning 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. 

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. 

 

Glad påsk! 
 
Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 
 


