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PARKERINGSBESTÄMMELSER 

1 Allmänna regler 
För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan skall nedanstående regler följas av alla 
som parkerar bilar inom Brf Källhagens fastigheter. 

Alla parkeringsytor är upplåtna för parkering. Vid längre uppställning (till exempel husvagnar) 
krävs tillstånd från Brf Källhagen. 

All parkeringsskyltning inom fastigheten sker med vägmärken. 

Brf Källhagen har träffat avtal med Svensk BevakningsTjänst AB att övervaka dessa regler. 
Underlåtelse att följa denna policy kan resultera i en kontrollavgift varierade mellan 300 och 600 
kronor. 

2 Parkering för medlemmar 
Områden markerade med skylt ”Förhyrda platser” får endast användas av medlemmar i Brf 
Källhagen med hyreskontrakt för parkeringsplats. Alla parkeringsplatser inom dessa områden är 
numrerade. 

Parkering framför eget garage är tillåten för respektive garageinnehavare. 

Medlemmar med handikappfordon kan hyra speciella parkeringsplatser - se bilaga 1. 

3 Parkering för besökande 
Besökande skall ställa upp sina fordon inom de områden som är markerade med skylt 
”Besökande”. Fordon som står parkerade på någon av dessa parkeringsplatser under längre tid än 
15 minuter per dygn skall ha tillstånd enligt bilaga 2 uppsatt innanför vindrutan eller annat väl 
synlig plats. 

Det är tillåtet för medlemmar i Brf Källhagen att ställa upp fordon inom dessa områden på 
samma villkor som för besökande. 

4 Parkering för entreprenörer 
Två parkeringsplatser finns vid norra sidan av huset Långmårtensgatan 8A och är markerade 
med skylt ”Tillstånd erfordras”. ”Tillstånd” innebär att bilens registreringsnummer och/eller 
firmanamn finns med i bilaga 3. 

5 Övriga ytor inom föreningens tomtgränser 
På övriga ytor/gårdar råder parkeringsförbud. Av- och pålastning får ske om aktivitet sker vid 
fordonet var tionde minut eller oftare. I annat fall övergår lastningen/lossningen till att bli 
otillåten parkering. 

För entreprenörer med tillstånd enligt bilaga 3 gäller att av- och pålastning får ske om aktivitet 
sker vid fordonet varje timme eller oftare. 

Vid in-/utflyttning, tillfälliga arbeten eller liknande situationer, kan behov föreligga av parkering 
på i övrigt förbjudna ytor. Tillstånd skall i så fall inhämtas från styrelsen eller 
parkeringsentreprenören. 

Genomfart är inte tillåten. 
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