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Parkeringsregler 2017 
 

Nyheter för 2017  
 

 Parkeringstillstånd erfordras och hämtas på expeditionen, Rönnoxelgatan 23. 

Tillståndet gäller endast om fordonet är i kördugligt skick, dvs. skattad och besiktad. Även 

bilar på förhyrda platser skall vara i kördugligt skick. (Tillfälligt avställda bilar och 

husvagnar skall anmälas till exp. för hänvisning av parkeringsplats.)  
  

 Registreringsbevis skall medföras vid uthämtande av p-tillstånd, om beviset saknas 

kommer exp. att ta ut en hanteringskostnad på 20 kr. 
 

 Avgiften för, 2017-års p-tillstånd, för personbil på öppna parkeringen är: 

1. Priset för medlem* skriven på en av föreningens adresser: 300 kr/år 

2. Priset för medlem som är skriven på annan adress eller för medlem vars bil är 

registrerad på annan person: 900 kr/år 

3. Priset för andrahandsgäster som är godkända av styrelsen och skrivna på en av 

föreningens adresser: 375 kr/år (300 kr + moms) 

4. Priset för övriga privattillstånd:1 125 kr/år (900 kr + moms) 

5. Priset för företagsbil: 2 000 kr/år. 

6. Priset för gästtilllstånd (utan registreringsnummer): 2 000 kr/år. 
 

 Garage, värmestolpar och övr. reserverade platser finns att hyra av 

föreningen. Se priser sist i dokumentet. Det finns tre typer av garage.  

 Prisklass 1. De garage som står på stora parkeringen. De har 6-9 p-platser mellan 

skiljeväggarna. 

 Ett av ovanstående garage är delat i två delar för motorcyklar. 

 Prisklass 2. De garagelängder som står längs med husen. De har 6-9 p-platser mellan 

skiljeväggarna. 

 Prisklass 3. De garagelängder med separata garage som ligger på Bofinksvägen. 

 Värmestolpar finns på: 

 Lilla parkeringen med infart från Rönnoxelgatan,  

 Stora parkeringen mot garagen och mot husvagnarna 

 Lilla parkeringen med infart från Lövhagsgatan. 

 P-platser utan el finns på: 

 Gråsparvsvägen 

 Grönfinksvägen 

 Bofinksvägen. 

 Man får endast hyra ett objekt per lägenhet 

 Andrahandshyresgäster äger inte rätt att hyra garage eller värmestolpar som regel, 

undantag kan göras om det finns gott om uthyrningsobjekt. 
  

 Fordon i garage skall ha speciellt tillstånd som gäller för bil i garage (rött med svart 

text plus registreringsnumret). Detta är viktigt om man vill utnyttja möjligheten att parkera 

bilen på öppna parkeringsplatserna mellan 7-19. Övrig tid skall p-biljett ha lösts, om bilen 

parkeras utomhus.  

 Garagetillståndet gäller tills vidare, dvs är inte bundet till årtal. 

 Den som har en s.k. elbil eller liknande i garage måste omedelbart meddela det till exp. 

Underlåtenhet av anmälan kan vara skäl för uppsägning. 

 Garage får inte hyras ut i andra hand. 
 

 Fordon på förhyrd plats, med eller utan el skall ha speciellt tillstånd som 

gäller förhyrda p-platser (vitt med röd text samt plats- och registreringsnummer) 

Tillståndet gäller tills vidare. Detta tillstånd ger Dig även rätt att parkera på öppna 
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parkeringen mellan 7-19. Övrig tid skall p-biljett ha löstas, om bilen parkeras på annan 

plats än den förhyrda. 

 Varje år kan man hämta ut tillstånd med platsnummer och årtal på, bilar med sådant 

tillstånd får enbart stå på den förhyrda platsen. De tillstånden är till för tillfälliga bilar som 

t.ex när ordinarie bilen är på verkstad eller om någon skall ta hand om posten när man är 

på semester. 
 

 P-plats för husvagn, mindre lastbil o större husbilar finns att hyra av 

föreningen. Ett p-tillstånd kostar 125:-/mån. Tillståndet placeras väl synligt i ett fönster, 

gärna mot norr. På tillståndet finns det anvisat vilket nummer parkeringsplatsen har.  

 Rubricerade fordon äger inte rätt att stå på öppna parkeringsplatsen om den är större än 

parkeringsrutan. 
 

 Besökande fordon parkeras på stora parkeringen till en avgift på 3:-/timme (30:-

/dygn eller 150:-/vecka). Vid längre parkering kan förskottsbetalning ske på exp. 
 

 Personalparkering finns utanför expeditionen för två bilar. Denna reservering 

gäller, endast vardagar mellan 7-16. 
  

 Parkeringsförbud gäller på alla föreningens övriga ytor. På vändplaner och 

innergårdar får av- och pålastning ske med en frånvaro från bilen på max 10 minuter. 

Periodisk kontroll av att bestämmelserna följs kommer att utföras och felparkeringar 

kommer att beivras. 
 

 

 Cyklar och Mopeder berörs icke av ovanstående bestämmelser. De kan placeras i 

cykelställ eller i eget förråd/hobbyrum. (Ej i trapphus, källarkorridorer eller matkällare.) 

Det finns gemensamma cykelförråd i flertalet hus som kan hyras för 100 kr/år. 
  

 

 

 

* Som medlem betraktas även medlemmens 

familjemedlemmar som är skriven på samma adress som 

medlemmen. 

 

Prisklass 1 360 kr/månad 

Prisklass 2 392 kr/månad 

Prisklass 3 587 kr/månad 

Värmestolpe 135 kr/månad 

P-plats utan el. 85 kr/månad 


