
Mazurkans	  Samfällighetsförening	   2016-‐	  

Styrelsens	  förslag	  på	  parkeringsbestämmelser	  och	  uppförandekod	  för	  parkering	  
	  
I	  syfte	  att	  möjliggöra	  parkering	  för	  boende	  och	  dess	  gäster/besökare	  inom	  vårt	  område	  har	  
anlitandet	  av	  Q-‐park	  löst	  detta.	  Vi	  har	  nu	  tillsammans,	  oberoende	  av	  var	  vi	  bor	  inom	  samfälligheten	  
hög	  tillgänglighet	  på	  parkeringsytor.	  Det	  finns	  nu	  i	  regel	  alltid	  platser.	  Hur	  detta	  kommer	  att	  se	  ut	  i	  
framtiden	  vet	  vi	  inte.	  Styrelsen	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  därför	  bibehålla	  den	  höga	  tillgängligheten.	  
Det	  övergripande	  syftet	  med	  förslaget	  är	  att	  möjliggöra	  för	  alla	  boende	  och	  våra	  gäster	  att	  ta	  hänsyn	  
till	  varandra	  avseende	  parkering	  på	  de	  gemensamma	  ytorna	  och	  därmed	  ha	  hög	  tillgänglighet	  på	  
parkeringsmöjligheterna	  

Styrelsen	  anser	  att	  strävan	  måste	  vara	  att	  ha	  ett	  minimum	  av	  regler	  och	  bestämmelser.	  Därför	  
föreslår	  styrelsen	  en	  uppdelning	  av	  bestämmelserna	  i	  regler	  och	  uppförandekod.	  

Syftet	  med	  reglerna	  är	  att	  säkerställa	  bästa	  möjliga	  rättvisa	  tillgänglighet	  på	  parkeringsplatser	  för	  
boende	  och	  deras	  gäster/besökare.	  	  

Uppförandekodens	  syfte	  är	  att	  tjäna	  som	  vägledning	  för	  medlemmarna	  om	  hur	  vi	  strävar	  efter	  att	  
parkera	  med	  hänsyn	  till	  varandra.	  	  

Parkeringsregler	  
Nedanstående	  är	  parkeringsregler,	  vilka	  skall	  följas.	  Om	  enskild	  medlem	  tillfälligt	  får	  särskilda	  
parkeringsbehov	  som	  försvårar	  eller	  hindrar	  följande	  av	  reglerna	  skall	  begäran	  om	  avsteg	  från	  
reglerna	  insändas	  i	  god	  tid	  till	  Styrelsen.	  Styrelsen	  kan	  därvid,	  om	  den	  finner	  det	  skäligt	  bevilja	  avsteg	  
med	  särskilda	  direktiv,	  för	  en	  kortare	  eller	  längre	  period	  efter	  .	  Om	  regler	  inte	  följs	  utan	  begäran	  om	  
avsteg	  kan	  styrelsen	  utöva	  sanktioner.	  Dessa	  består	  i	  regel	  av	  en	  eller	  flera	  indragna	  p-‐tillstånd.	  

Reglerna	  
1.   Tilldelade	  p-‐tillstånd	  får	  ej	  överlåtas	  till	  obehörig.	  	  
2.   Det	  är	  ej	  tillåtet	  att	  långtidsparkera	  egna	  eller	  bekantas/obehörigas	  fordon	  på	  

samfällighetens	  vägar	  och	  p-‐rutor.	  
3.   Parkera	  andra	  fordon	  av	  annan	  fordonsklass	  än	  klass	  …..	  .	  Sålunda	  får	  inga	  egna	  

husvagnar/husbilar,	  släpkärror	  eller	  tunga	  lastbilar	  parkeras	  på	  de	  gemensamma	  p-‐
platserna/vägarna.	  

4.   Det	  är	  ej	  tillåtet	  för	  boende	  att	  upplåta	  parkering	  på	  samfällighetens	  parkeringsytor	  och	  
garage,	  till	  mer	  än	  en	  egen	  tjänstebil	  eller	  företagsbil.	  

	  
För	  boende	  på	  Gånglåtsvägen,	  vilka	  disponerar	  en	  garageplats/fastighet	  i	  den	  gemsamma	  
garagelängorna	  gäller	  dessutom:	  
5.   Det	  är	  ej	  tillåtet	  att	  låna	  ut	  garageplats	  till	  icke	  boende	  i	  vår	  samfällighet,	  för	  

långtidsparkering.	  
6.   Nyttja	  tilldelad	  garageplats	  till	  annat	  än	  uppställning	  av	  fordon	  
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Uppförandekod	  för	  parkering.	  
Nedanstående	  utgör	  uppförandekod.	  Följs	  inte	  uppförandekoden	  innebär	  det	  inte	  några	  sanktioner.	  
Istället	  står	  det	  var	  och	  en	  eller	  styrelsen	  att	  påpeka	  det	  olämpliga	  och/eller	  vädja	  till	  den	  enskildes	  
moral/etik	  att	  välja	  att	  följa	  uppförandekoden.	  Följs	  inte	  uppförandekoden	  i	  för	  stor	  omfattning	  står	  
det	  var	  och	  en	  fritt	  samt	  styrelsen	  att	  istället	  föreslå	  på	  årsstämma	  att	  ändra	  en	  eller	  flera	  delar	  av	  
koden	  till	  regler	  istället	  med	  möjlighet	  till	  sanktioner.	  

Uppförandekoden	  
1.   Vi	  på	  Gånglåtsvägen	  utnyttjar	  våra	  tilldelade	  garageplatser	  i	  de	  gemensamma	  

garagelängorna	  och	  strävar	  alltid	  efter	  att	  där	  i	  alltid	  parkera	  vår	  bil	  eller	  en	  av	  våra	  bilar	  om	  
vi	  har	  flera.	  På	  så	  sätt	  försvårar	  vi	  inte	  för	  varandra	  eller	  gästers/besökares	  parkerings-‐
möjligheter	  på	  de	  gemensamma	  ytorna.	  

2.   När	  vi	  parkerar	  på	  tillåtna	  gemensamma	  platser	  längs	  vägarna	  försöker	  vi	  undvika	  att	  parkera	  
för	  glest	  så	  vi	  inte	  begränsar	  parkeringsutrymmena	  för	  varandra.	  

3.   När	  vi	  eller	  våra	  gäster	  behöver	  parkera	  på	  våra	  gator	  strävar	  vi	  efter	  att	  parkera	  på	  vår	  egen	  
eller	  så	  nära	  vår	  egen	  gata	  som	  möjligt.	  På	  så	  sätt	  undviker	  vi	  i	  det	  längsta	  att	  uppta	  platser	  
för	  boenden	  eller	  besökare	  på	  andra	  gator.	  

4.   Barn	  och	  ungdomar	  lär	  vi	  respektera	  våra	  gemensamma	  ytor	  och	  anläggningar	  och	  tillåter	  
dem	  inte	  att	  leka,	  spela	  eller	  utöva	  andra	  aktiviteter	  på	  våra	  p-‐platser,	  vägar	  eller	  mellan	  
garagelängorna	  på	  Gånglåtsvägen.	  På	  så	  sätt	  undviker	  vi	  olyckor	  och	  ofrivilligt	  uppkomna	  
skador	  på	  egendom.	  

5.   När	  vi	  åker	  in	  på	  i	  vårt	  område	  för	  parkering	  på	  våra	  vägar,	  är	  vi	  extra	  uppmärksamma	  på	  att	  
upptäcka	  eventuella	  barn	  som	  vistas	  på	  vägarna	  och/eller	  i	  anslutning	  till	  vägarna.	  Särskild	  
uppmärksamma	  är	  vi	  när	  vi	  åker	  in	  på	  vägarna	  i	  nära	  lekplatsen.	  

Yrkande	  
Styrelsen	  yrkar	  på	  att	  årsstämman	  bifaller	  styrelsens	  förslag	  enligt	  ovan.	  
	  
Styrelsen	  för	  Mazurkans	  samfällighetsförening	  
	  


