Parkering
Föreningens parkeringsplatser är endast avsedd för innehavare av förhyrda platser. Parkeringsförbud
råder på hela föreningens tomt där parkeringsplatser ej är uppmärkta. Platser får endast användas till
personbil som är i bruk och påställd. Släpvagnar får endast parkeras under kortare perioder. Eftersom
utbudet av platser är litet i förhållande till efterfrågan kan platser som ej nyttjas regelbundet, fråntas
innehavaren.
I dagsläget finns en lång kö och stor efterfrågan på p-platser, vilket föranleder ett solidariskt system
för tilldelandet av dessa. Med detta menas att endast 1 parkeringsplats per hushåll kan fördelas för
närvarande. Vidare innebär det att parkeringsplatserna endast är till för boende med ett kontinuerligt
behov att nyttja dem. Det innebär att innehavaren måste ha en bil för avsedd plats.
Följande gäller om man säljer sin bil: Om man säljer eller avyttrar sin bil har man rätt att ha kvar sin pplats i upp till 6 månader, för eventuellt byta av bil tex. Därefter förlorar man sin plats, och får ställa
sig i kö på nytt om så önskas.
Följande gäller vid uthyrning av sin bostad: Vid andrahandsuthyrning ska parkeringsplatsen med fördel
hyras ut till nästa person i ordningen i föreningens kölista. Det är dock är tillåtet att låta platsen stå
outnyttjad alternativt hyra ut till sin andrahandshyresgäst under en period av max 6 månader. Utlåning
ska meddelas till- och godkännas av styrelsen. Om man hyr ut sin lägenhet under längre tid måste pplatsen hyras ut till nästa person i föreningens kölista. Innehavaren förlorar inte p-platsen så länge
uthyrningen pågår max 1 år, utan återfår denna när denne flyttar tillbaka, förutsatt att innehavaren
fortfarande äger en bil. Personen som hyrt p-platsen enligt kö-lista går tillbaka till första plats i kön.
Sker uthyrningen längre än 1 års tid förlorar innehavaren sin p-plats.
Följande gäller om man erbjuds en plats men inte har en bil: Om man erbjuds en plats men inte äger
en bil har man 6 månader på sig att införskaffa en bil. Under denna tid hyr man p-platsen och betalar
för denna.
Följande gäller om man erbjuds en plats men har sin lägenhet uthyrd: Innehavaren kan tacka ja under
förutsättning att personen planerar att flyttat tillbaka inom 6 månader. Under de 6 månaderna får
innehavaren hyra ut platsen, med fördel hyras ut till nästa person i ordningen i föreningens kölista.
Det är dock är tillåtet att låta platsen stå outnyttjad alternativt hyra ut till sin andrahandshyresgäst
under en period av max 6 månader. Flyttar man inte tillbaka och tar sin plats i besittning inom 6
månader förlorar man sin p-plats och sin plats i kön.
Om man erbjuds en plats men väljer att tacka nej förlorar man sin plats i kön.
Vill man byta sin parkeringsplats med annan innehavare måste detta först stämmas av med
vederbörande och därefter godkännas av styrelsen.
För de platser som är försedda med elstolpe regleras strömförsörjningen centralt, och är för
närvarande påslagen mellan kl.05-22 under oktober-mars. Det är inte tillåtet att ha bilen ansluten
längre tid än nödvändigt, vilket inte bör överstiga 2 timmar innan avfärd när vädret är som kallast.
Föreningen kan komma att justera tiderna avseende elen löpande. Elstoplen är till för att ansluta
motorvärmare och/eller kupévärmare. Det är EJ tillåtet att ladda hybrid eller elbil då systemet idag
inte har den kapaciteten.
Missbruk och överträdelser av ovanstående regler kan medföra att man förlorar sin
parkeringsplats.

