
     

 

 
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 Oktober 2021 

Höststädning 

Tack till alla som deltog på vår gemensamma höststädning!  
Alltid så trevligt att träffa grannar, samtala över en korv och göra fint i området. 

Extrastämman 

Tack till alla er som deltog på extrastämman som hölls måndag 18 oktober 
angående Postnord. 
Separat protokoll har mailats ut där all information finns. 

Garagen 

Åter igen har vi haft inbrott i garagen. 
Kom ihåg att låsa era garage och kolla dörren en extra gång för att vara på säkra 
sidan att den gått i lås.  
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 dörrar 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. 

Ladda bilen 

Det är inte tillåtet att ladda bilen i garagen, det är till och med olagligt att ladda bilen 
i sådana eluttag. Som samfällighet får vi inte installera möjlighet till elbilsladdning 
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enligt de lagar som gäller idag. Regeringen håller på att ta fram nya beslut som kan 
göra det möjligt längre fram. Beslut ska tas i november.  
Om någon blir påkommen med att ladda sin bil i garaget kan rätten att nyttja 
garaget fråntas. Om någon mot förmodan laddar sin bil så gäller inte 
samfällighetens försäkring. Därför tillåter inte styrelsen någon att ladda för att inte 
själva ska bli betalningsskyldiga.   
Enligt de uppgifter vi har fått så är det inga försäkringsbolag som tar kostnaden om 
något händer i ett flerbilsgarage om olyckan är framme när någon laddar bilen. Då 
blir den som orsakar olyckan ersättningsskyldig ur egen ficka.  
Vi hoppas på en förändring i de lagar som finns idag och att vi får möjlighet att 
kunna ladda bilar inom kort. 

Kameraövervakning 

Utrustningen är beställd så tills den anländer och kommer upp så får vi fortsätta 
hålla ett extra öga på personer som rör sig runt/vid parkeringarna och garagen. 

Halloween 

Halloween är snart här och frågan om när bus eller godis sker brukar komma upp. 
I år är 31 oktober (riktiga Halloween) på en söndag så vi kör bus eller godis då. 
Tänk på att inte vara för många samtidigt vid dörren och att dom som inte har pynt 
eller lampor tända inte vill ha besök av några busiga spöken, ninjor eller häxor. 

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. 
 

 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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