Parkeringsplatser och regler för bilar i
föreninen
• På dom allmäna parkeringsytorna i föreningen, innanför markerade områdena, är det tillåtet
att parkera 24tim.
• Utanför markerade områden och på vändplatser är det förbjudet att parkera.
• På innergårdarna åker vi endast upp till lägenheterna vid nödvändiga behov, d.v.s. vid
sjukdomstillstånd eller tung i/urlastning, max 15 minuter.
Vid dessa tillfällen när vi åker upp, uträttar ärendet snarast och flyttar därefter bilen ner till
parkeringen.
Om ett fordon parkeras längre tid än 15 minuter kan Q-Park utfärda kontrollavgift.
Minimal trafik på innergårdarna eftersträvas för allas trevnad och för barnens säkerhet, och
inte minst för att utryckningsfordon inte skall hindras, ambulans, sjuktransporter eller
brandkår.
• Vid in- eller utflyttning från bostadsrätt, kontakta bovärden så inte Q-Park utfärdar någon
kontrollavgift.
• Observera att Q-park övervakar hela föreningsområdet och överträdelse kan ge
kontrollavgift.
• Mopedåkning är inte tillåten inom föreningen, men du får gärna leda mopeden.
• Husvagn, husbil, släpvagn, lastbil, lätt lastbil får ej parkeras på parkeringen, dessa hänvisas
till husvagnsparkeringen.
Vill man hyra plats på husvagnsparkeringen, kontakta bovärden.
Släpvagn kan parkeras ett hyrt garage eller carport. Kontakta bovärden om man vill hyra
något av detta.
Upptäcks ovanstående fordon på parkeringen kontaktas Q-Park för utfärdande av
kontrollavgift.
• Det är inte tillåtet att utföra mekaniska reparationer eller liknande arbeten på
parkeringområdet eller i garage, med undantag av för årstiden hjulbyten.
• Det är inte tillåtet att ställa avställda eller ej kontrollbesiktigade fordon på föreningens
parkering.
Något krav att Q-Park ska utföra ventilfotografering finns inte från föreningens sida när det
gäller avställda eller ej kontrollbesiktigade fordon.
Om ett avställt eller ej kontrollbesiktigat fordonupptäcks på parkeringen får Q-Park utföra
kontrollavgift med omedelbar verkan.
Har man behov av detta ska fordonet ställas på förhyrd parkering, i förhyrd carport eller
garage.
Vill man hyra något av dessa alternativ, kontakta bovärden.
• I föreningen finns ett antal avgiftsbelagda garageplatser, carportsplatser och
motorvärmarplatser, samt mc garage och allmäna moped garage.
Är du intresserad av någon form av parkering, vänligen ta kontakt med bovärden.

Om det för tillfället inte finns någon ledigt plats, så placeras du i kö i väntan på att något blir
ledigt.
Se öppentider för expeditionen och kontaktinformation till bovärden på förstasidan.
Upprepade parkeringsöverträdelser kan leda till anmodan om rättelse.
Var vänlig respektera gällande regler.
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