brf
Viksäng Strand
PARKERINGSPOLICY
Hyra av parkeringsplats
 En plats per lägenhet garanteras.
 Det ska alltid finnas en plats ledig i beredskap vid lägenhetsbyte eller vid behov av
korttidsplats.
 I mån av tillgång kan ytterligare en eller två platser hyras.
 Om behov uppstår för att uppfylla garantin om en plats per lägenhet kan föreningen
säga upp hyrd plats två och tre.
 Turordning vid uppsägning av plats görs enligt sist in först ut, dock alltid plats tre före
någon som har två platser.
 Ömsesidig uppsägningstid för en plats är tre månader
Parkering för boende i föreningen
 Boende i brf Viksäng Strand får inte parkera på föreningens gästparkeringar, de är
endast avsedda för tillfälliga gäster och besökare.
 Det är inte tillåtet att parkera utanför markerade parkeringsplatser.
 Det är inte tillåtet att parkera på outhyrda parkeringsplatser.
Parkering för besökare
Parkering på föreningens område får endast ske på platser markerade för besökare. Parkering
på annan plats kan vara hindrande för t.ex. utrycknings-, renhållnings- och väghållningsfordon samt för gående och cyklister.
Det finns tio platser reserverade för besökare:
- vid infarten från Viksängsvägen; två platser till vänster och två platser till höger,
- vid öppningen mellan de två bostadshusen; två platser,
- vid port 26; tre platser till vänster mot den höga slänten (vintertid kan plats/er kortvarigt
vara upptagna med snöupplag).
- på framsidan, en plats för rörelsehindrad, krävs parkeringstillstånd från kommunen.
Om ingen parkeringsplats för besökare finns ledig ska parkering ske på gatan.
Numrerade platser är reserverade för och hyrda av boende i föreningen och får inte användas
av besökare.
Parkeringstillstånd och dylikt utfärdade av Södertälje kommun eller annan myndighet
(undantag parkeringstillstånd för rörelsehindrad, på anvisad plats) gäller inte på föreningens
område.
Korttidsparkering
Brf Viksäng Strand har tio gästparkeringar vikta åt våra gäster. En av dessa är reserverad för
rörelsehindrade. Vid behov av parkering mer än två-tre dagar kan en plats hyras, dock max
tre veckor i följd. Kostnad 100 kronor per påbörjad vecka. Styrelseledamot med ansvar för
utemiljön är kontaktperson. Betalning i efterskott till bankgiro 186-5930 märkt ”Viksäng
Strand, konto 3017, hyrestid, lägenhetsnummer”. Insättning ska ske senast den sista dagen i
aktuell hyresmånad. Bostadsrättshavaren ansvarar för att betalning sker till föreningen samt
att parkeringen lämnas i prydligt skick.
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