Parkeringspolicy Brf Skutan 29
Till fastigheten hör 11 parkeringsplatser på Gjutargatan 4 a:s yttre gård. För att det ska funka
på bästa möjliga sätt och till förmån av alla medlemmar gäller följande regler vid innehav av
parkeringsplats:

•

Tilldelad parkeringsplats gäller tillsvidare. Uppsägningstiden är tre (3) månader. Styrelsen
har rätt att säga upp parkeringsplatsen med en (1) kalendermånads uppsägningstid.

•

Endast en parkeringsplats per lägenhet.

•

Parkeringsplatsen tillhör inte lägenheten och kan ej överlåtas i samband med försäljning.

•

Kontraktet gäller endast för de fordon som är registrerade hos styrelsen. Vid leasingbil
krävs intyg från leasingföretaget att platsinnehavaren är den ende föraren av bilen.

•

Vid byte av fordon skall nytt registreringsnummer inom en vecka meddelas styrelsen skriftligen.

•

Andrahandsuthyrning av parkeringsplatsen till annan boende-/lokalhyresgäst i fastigheten
är i vissa fall tillåten, t ex under kortare vistelse på annan ort, dock max tre (3) kalendermånader. Observera att andrahandsuthyrningen av parkeringsplatsen måste godkännas av
styrelsen innan uthyrningen påbörjas.

•

Parkeringsplatsen kan under max två (2) veckor lånas ut till besökande eller boende/lokalhyresgäst i huset utan styrelsens godkännande.

•

Parkeringsplats oanvänd längre än tre (3) kalendermånader överlåtes automatiskt till nästa
medlem i kön.

•

Styrelsen kan ge dispens för parkering av flera fordon på samma parkeringsplats om detta
kan ske utan men för övriga användare.

•

Parkeringsplatserna har begränsad bredd och tillåter därför endast parkering av personbilar
eller fordon mindre än personbilar. Detta för att större fordon hindrar in-/utpassage för övriga fordon.

•

För att undvika parkeringsböter ska parkeringstillståndet läggas synligt i framrutan.

Kösystem till parkeringsplatserna:
•

Ansökan görs skriftligt till styrelsen: styrelsen_brfskutan29@googlegroups.com
Datum för anmälan räknas som köplats.

•

Uppstår ledig parkeringsplats tillfrågas de köande i turordning, tackar köande nej till
parkeringsplatsen är köplatsen förbrukad och ny ansökan måste göras.

•

Har du frågor kring parkeringsplatserna kontakta gärna styrelsen.
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