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Allmänt
1. Dessa bestämmelser förtydligar de villkor som framgår av P-plats(parkeringsplats) eller garagekontrakt och reglerar hur p-platser hyrs ut.
2. P-platser och garage på föreningens mark hyrs i första hand ut till
bostadsrättshavare eller hyresgäster i föreningen, under förutsättning att
hushållet äger eller disponerar bil samt har stadigvarande behov av P-platsen
eller garaget.
3. Andrahandsuthyrning av P-plats eller garage är inte tillåten.
4. Föreningen är skyldig att se till att P-platser på mark inte hindrar
framkomlighet samt att P-platser för rörelsehindrade inrättas efter behov.
5. Föreningen har olika typer av P-platser för parkering utomhus som alla kan ha
olika taxor.
6. Den som har en el-/hybridbil och hyr en p-plats med eluttag för motorvärmare
får använda uttaget för ladda batterierna, om det kan ske utan olägenhet för
föreningen.
Köer
1. Föreningen har köer för 3 typer av parkeringar:
1. P-plats utomhus.
2. Garage inomhus.
3. Plats i motorcykelgarage inomhus.
2. För att ställa sig i parkeringskö måste en skriftlig intresseanmälan skickas till
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styrelsen. Den kan levereras med vanlig post, läggas i lådan till föreningens
lokal på gaveln Järnlundsvägen 39, eller via e-post till info@staertesjoen.se.
Den ska innehålla datum, namn, adress och lägenhetsnummer samt vilka köer
som sökanden vill ställa sig i.
Kötiden räknas från den tidpunkt då anmälan kom styrelsen tillhanda, dock
tidigast från tillträdesdagen av lägenheten.
När en P-plats/garage kommer att bli ledig kontaktas den som står först i kön
för denna typ av parkering och erbjuds platsen.
Om denne väljer att inte ta platsen så går erbjudandet istället till den som är
näst i tur. Den som avstod platsen behåller sin köplats.
Styrelsen har rätt att prioritera ett internt byte av ledig P-plats/garage framför
tilldelning från kön. Den återlämnade platsen blir då tillgänglig att tilldelas från
kön.

Särskilda bestämmelser
1. Så länge kö finns så får varje hushåll endast hyra en (1) P-plats eller
garageplats för bilparkering. Får man en garageplats måste man lämna
tillbaka en eventuell P-plats.
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2. Den som hyr P-plats utomhus hyr en (1) P-plats från föreningen och inte en

specifik ruta. Styrelsen anvisar P-ruta som får nyttjas och kan när skäl
föreligger flytta innehavare till annan P-ruta.
3. Innehavaren ansvarar för att hålla P-platsen resp området närmast framför sitt

garage ren från snö och is (halkbekämpning) och i övrigt städad. Sand till
halkbekämpning finns i sandlådor hörnet Järnlundsvägen 35/37 och 21/23.
4. De låsöglor för motorcykel som finns på p-plats 4 betraktas som cykelställ. De

är fria att använda av föreningens medlemmar för att låsa fast motorcyklar och
kan inte reserveras.

Denna policy är beslutad av styrelsen den 21 november 2016.

