PARKERINGSREGLER Erikslund 5, samfällighetsförening:
1.1

Parkeringsplats
Kvarteret är ett moped- och bilfritt område.
Detta innebär att du inte skall köra bil inom
området mer än nödvändigt. Om du måste köra
in, kör inte över kedjan och glöm inte att hänga
upp den igen efter passage. Kör försiktigt inom
hela området, även på parkeringsplatsen och
tänk på att det bor många barn i området.
Parkering får endast ske i markerade rutor
på parkeringsplatsen. Inne på bostadsområdet är
all parkering förbjuden, nattparkering är också
förbjudet. Biltvätt är inte tillåten inom kvarteret.
Om det inte finns en p-plats tillgänglig får man
uppsöka vägar i närliggande området som tillåter
parkering. Följ lokala skyltar och regler.
Antalet p-platser är begränsat och därför
skall garagen användas året runt, speciellt för
personer med mer än 1 bil i hushållet. Uthyrning
av garaget är inte tillåtet. Avregistrerade bilar,
husvagnar, husbilar, släp och båtar får inte stå på
parkeringen mer än 1 natt i rad. De som önskar
stå längre än 1 natt i rad ansöker skriftligt hos
Styrelsen som tillåts bevilja ett undantag upp till
högst 5 nätter i rad, motsvarande en kostnad på
upp till 1250kr.
Vi ber samtliga husägare ansvara för att
man i första hand följer dessa regler och att man
tacksamt tar emot påminnelser från grannar när
man glömt utformningen av reglerna. Påminn
gärna, vänligt, grannar som parkerar och
blockerar garagen att parkera rätt nästa gång. En
trevlig lapp på rutan kan hjälpa till. Besökare till
boende får parkera i valfri ruta.
På vintern används den större rutan vid
infarten till att lägga upp snö. Under våren tar
snöröjningsentreprenören upp all sand (efter att
den stora snöhögen smält) från de stora gångarna
och parkeringen. Din uppgift är då, att i god tid för
den aviserade sandupptagningen, sopa ut sanden
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från husgrunder och garagedörren samt runt
parkeringen så att sandupptagningsbilen kan
komma åt sanden. Bilen får inte stå på parkeringen
08.00-16.00 dagen för sandupptag, står den kvar är
risken stor att den kommer bogseras bort.
Kostnaden debiteras bilägaren som betalar
hela kostnaden att anlita en bärgare, betalningen
sker till vårt plusgirokonto efter faktura från
styrelsen. Underhållsansvariga äger rätt att anlita
bärgare för vårens sandupptag.
1.1 Parking rules
The neighborhood is a moped and pedestrian area. This
means that you should not drive a car in the area more than
necessary. If you must drive in, do not run over the chain and do
not forget to hang up again after passage. Drive carefully in the
whole area, including the parking lot and be aware that there
many children live in the area.
Parking is only permitted in the marked boxes in the
parking lot. Inside the residential area all parking prohibited, night
parking is also prohibited. Car washing is not allowed in the area.
If no parking space is available you should park on streets in the
nearby area that allow parking. Follow local signs and regulations.
The number of parking spaces is limited and therefore the
garages should be used all year round, especially for people with
more than one car in the household. Rental of garage is not
allowed. Unregistered cars, caravans, trailers and boats must not
stand in the parking lot for more than one night in a row. Those
who wish to stand for more than one night in a row apply in
writing to the Board of Directors who are authorized to grant an
exemption to a maximum of 5 consecutive nights, at a rate of up
to 1250kr.
We ask all owners to follow these rules and to gratefully
receive reminders from neighbors when you forgot the
formulation of the rules. Remind your friendly neighbors to use
parking garages and to park correctly the next time. A nice note
on the car can help. Visitors to residents may park in any spot.
In the winter, we use the larger box at the entrance to
upload snow. During the spring, the snow removal contractor pick
up all the sand (after the big snow pile melted) from the major
aisles and parking. Your task is to sweep out the sand from
building foundations and the garage door and around the car park
so that sand collecting the car can reach the sand. The car must
not stand in the parking lot 08:00 to 16:00 the day for sand
uptake or it will be towed away.
The car owners will bear the full cost to hire a tow truck,
the payment is to be made to our föreningsaccount. Maintenance
managers are entitled to engage a towing truck to remove cars for
spring sand uptake.
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