GARAGE
Föreningen har 61 numrerade bilplatser i garage och 4 reserverade platser på särskild
iordningställd parkeringsplats. (med el-uttag)
Garaget har försetts med övervakningskameror, vilket minimerat antalet inbrott i våra fordon.
I samband med städdagarna höst och vår, högtryckstvättar vi garaget. Din medverkan innebär
att du själv sopar din uppställningsplats och ytan i passagen utanför innan städningen börjar.
Sopkvastar, skyffel och skottkärra finns utställda dagarna före städningen.
På städdagen måste bilarna vara utkörda senast kl. 0800.
Den norra garageporten är en nödutrymningsväg för bilarna. Ytan innanför och utanför
garageporten får därför inte på något sätt blockeras. P-förbudsskyltar är uppsatta.
Fördelning av parkeringsplatserna finns under denna flik.
PARKERING OCH BILKÖRNING INOM OMRÅDET
Vi uppmanar våra medlemmar att alltid parkera sina fordon i garaget. Vårt område är
ursprungligen inte planerat för mer än en bil per lägenhet, vilket har medfört att de gästparkeringar, som iordningställts har utnyttjats av medlemmarnas ”andrafordon”.
Tyvärr har denna möjlighet missbrukats genom att några föreningsmedlemmar låtit
långtidsparkera sina fordon.
För att få ett slut på detta oskick har styrelsen beslutat att införa en 24 timmars regel på
samtliga parkeringsplatser. Parkeringsvaktbolag övervakar överträdelser. Överträdelse är även
att parkera bilen på fel sida av gatan. (gäller utanför A-huset)
Parkering utanför A-husets entré är förbjuden då vi måste lämna plats för utryckningsfordon.
En handikapplats är iordningställd.
Förbud mot motorfordonstrafik råder på garagetaket/däcket, utom i samband med flyttning
eller transport av tungt gods. OBS! Tyngre fordon + last än 3,5 ton får inte framföras på
däcket.
Skälen till förbuden är:
1. Däcket är belagt med gångplattor, som kan brytas
2. Däckets tätskikt kan skadas
3. Hänsyn till småbarn
4. Bostadshuset nr 39 tar sin friskluft från ventiler i fasaden, som vetter mot parkeringsdäcket

Vägbommen skall alltid hållas stängd.
Parkering är inte tillåten utanför soprummen och intilliggande område. Utanför norra
soprummet finns en vändplan. P-förbudsskyltar är uppsatta.
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