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ORDNINGSREGLER FÖR BILAR, GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER
Innergårdarna i området är bilfria zoner, inom hela området råder parkeringsförbud.
Gäster anvisas till gästparkering, infart vid garagenedfarten.
Tillstånd för parkering 10 min för i- och urlastning råder inom området. Vid behov av längre
tid för specifika ändamål kontakta vaktmästaren i god tid före användning.
Regler för bilplatser
 Max 2 bilplatser totalt per lägenhet (1 garageplats eller 1 med
motorvärmaruttag och 1 vanlig p-plats).
 Inga personliga överlåtelser eller andra avtal mellan medlemmar får förekomma.
 Andrahandsuthyrning får inte förekomma.
 Varken garageplatsen eller parkeringsplatsen får användas som verkstadslokal.
 Det åligger p-platsinnehavaren att själv städa sin hyrda plats.
 Föreningen har ej skyldighet att snöröja parkeringsplatsen på P-däck.
Regler för MC-platser
 Max 1 MC plats per lägenhet
 Inga personliga överlåtelser eller andra avtal mellan medlemmar får förekomma.
 Andrahandsuthyrning får inte förekomma.
 Det åligger p-platsinnehavaren att själv städa sin hyrda plats.
Regler för garagedörren.
 Gå in genom lilla dörren.
 Hämta bilen, kör fram till porten, öppna och kör ut.
 När man kört in bilen, ska man alltid gå ut genom lilla dörren.
 Om strömmen går, kan porten öppnas manuellt genom att frikoppla motorn.
Frikopplingsspaken (snöret med grön och röd kula i ändarna) sitter på motorn.
Uthyrning av garage- och parkeringsplatser
Föreningen har en kronologisk kö som hanteras av föreningens parkeringsansvarige.
Endast medlemmar får hyra parkeringsplatser.
Uppsägning av garage- och parkeringsplats.
Normalt har vi tre månaders uppsägningstid, men vid avflyttning från föreningen gäller
avflyttningsdatum. P-platser kan ej överlåtas vid försäljning. Nyckel till motorvärmarplats
skall återlämnas till kontoret vid uppsägning eller avflyttning.
Gästparkeringar
10 stycken gästparkeringar finns till vänster om garagenedfarten, mot Vikingavägen.
Gästparkeringarna är betalparkering, P-automat finns vid infarten till gästparkeringarna.
OBS
Endast vaktmästaren har rätt att beställa jourutryckningar till garageporten. Brott mot
ovansående regler kan medföra att parkeringsplatsen sägs upp omedelbart.
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