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Parkeringsstadgar Brf Lunna, gällande fr.o.m. 2008-01-01 
§ 1 
Varje hushåll äger rätten att kvittera ut två (2) ordinarie parkeringstillstånd samt ett (1) besökstillstånd. 
Ansökan om ytterligare p-tillstånd kan göras hos vicevärden. Brf Lunna äger dock rätten att avslå 
ansökan om ej mycket goda skäl finnes, på grund av begränsad tillgång på parkeringsplatser. 
 
§ 2 
En depositionsavgift på 100:- per ordinarie parkeringstillstånd tas ut i samband med utkvittering av 
tillstånden. Depositionsavgift återfås vid återlämnade av tillstånd. Parkeringstillstånd för besökande är 
kostnadsfria. 
 
§ 3 
Tillstånden tillhör bostadsrättsinnehavaren och får ej överlåtas till boenden utanför hushållet.  
 
§ 4 
Parkeringstillstånden får enbart brukas av boende inom brf Lunna, eller tillfälliga besökare till dito. 
 
§ 5 
Tillstånden upphör att gälla vid lägenhetsöverlåtelse. Tillstånden skall då återlämnas till föreningen 
och depositionsavgift återfås. Den nya bostadsrättsägaren kvitterar ut nya tillstånd. 
 
§ 6 
Parkeringstillståndet är en värdehandling och får ej kopieras. 
 
§ 7 
Varje parkeringstillstånd skall förses med giltigt årsmärke. P-tillstånd utan gällande årsmärke är 
ogiltigt och kontrollavgift (p-bot) delges fordonet. 
 
§ 8 
Tillstånden ska ligga väl synligt på instrumentpanelens vänstra sida. 
 
§ 9 
Vid tillfälliga besökare kan tidsbegränsade parkeringstillstånd fås via vicevärden. Dessa är 
kostnadsfria och gäller enbart under angiven datumperiod. 
 
§ 10 
Parkeringsplatserna är enbart till för motorfordon inregistrerade i trafik. Avställt fordon delges 
kontrollavgift. Ansökan om dispens för avställt fordon kan göras hos vicevärden. Brf Lunna äger dock 
rätten att avslå ansökan om ej mycket goda skäl finnes, på grund av begränsad tillgång på 
parkeringsplatser. 
 
§ 11 
Parkering på annan plats än anvisade parkeringsplatser är förbjuden, och kontrollavgift delges. 
Tillfällig parkering utanför sitt eget garage är dock tillåten, för att avbelasta övriga parkeringsområden. 
 
§ 12 
Vid innehav av garage ska parkering av fordonet i första hand ske där. 
 
§ 13 
Fordonstrafik på våra gårdar får enbart ske i samband med i- och ur-lastning, och får då ej blockera 
framkomligheten för utryckningsfordon. 
 
§ 14 
Vid parkering på handikapp-plats krävs gällande handikapptillstånd. 


