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Motion till årsmöte 2018 i $åningsvägens andra gårdssamfäilighet angående parkering

Okänd, tyngre bil har allvarligt skadat ett garage och sophämtaren har klagat över felparkerade bilar som
hindrar hämtning' Därför måste soptunnoi och sopbilar avskiljas från garaieområdet och felparkerande
upphöra.

Att skapa nya parkeringsplatser är dyrt och omst!ändligt. P-bolag är clyra och agerar urst<illningsl6st.

Men knappast någon parkerar på Såningsvägen, när det är fullt inom samfËålligheten (datunrparkering gäller
förmodl i gen på Så n i ngsvägen, se wrivw.lãrtal ta. se¡.

Vi yrkar att ârsmotet behandtar nedanstêtende detyrkanden vart och ett for sig och

1) beslutar att soptunnor skatt parkeras /ängs kanterna till vänclptanerna pà infartsgatorna A, B och C oclt
endast där.

2) ger styrelsen befogglleter att stoppa felparkerande av bitar, exempelvis befogenhet att i yttersta falt ta ut
en avgift enligt "Lag (1954:315) om kontrottavgifter vicl otovtig parkering", som gõr clet tika dyrt att fetparkera
inom samfiålligheten som pâ Sàningsvägen.

3) beslutar i huvudsak om Parkeringsregter för kommande êtr, med detegation titt styretsen att f¿tststätta
slutliga regler, ach däruid beaktar de atternativ som framfors i denna mottion.

Alternativ 1

Sa m m a Pa rkeri ngsreg ler som h ittitt s

Parkering på Såningsvägen år en mÖjlighet att beakta,

Alternativ 2
Parkering i P-ruta dygnet runt endast för boencte och mot avgift

Alla medlemmar ¿ir berâttigade att få tillstånd för parkering i P-ruta dygnet runt mot avgift 50 kr/rnånad,
eventuellt efter en viss kötid. BesÖksparkering nattetid sker på Srinirrgsvägen (såvida inte ett särskilt P-
tillstånd för besökare infors).

För övr¡gt gäller samma Parkeringsregler som hittills.

Alternativ 3
Parkering i garage och P-ruta endast för boende

P-tillstånd av två slag, A och B:

för parkering i det garage som är knutet till medlems fastighet och i p-rLlta dagtid (A)
för parkering i P-ruta dygnet runt (B)

Alla medlemmar är givetvis beråttigade att omgående få ett P-tillstånd A. Därutöver kan ett P-tillstånd B
utfårdas till medlem som har Ptillstånd A, eventuellt efter en viss kötid. Medlem kan få flera ån ett P-tillstånd
B på särskilda villkor (låg prioritet och kort uppsägningstid). Den som har ett enda fordon, för stort fÖr
garaget, måste ställa garageplatsen till fórfogande för att få P-tills;tånd B. All besöksparkering sker på
såningsvËigen (såvida inte ett särskitt ptiltstånd för besökare införs).

För övrigt gäller samma Parkeringsregler som hittills.

Föreningen hardels utgifterför juristkonsultation, nya skyltarvicl tre infarteroch hantering av P{illstånd, dels
inkomster i form av kontrollavgifter och avgifter för p-tillstånd
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Bilaga
Exempel på P-tillstånd

Medlem ansöker om P-tillstånd för fordon genom att fylla i och signera P-tillstånd i två exemplar. Då
föreningens representant godkänner, signerar denne båoa exemþlaren och arkiverar ett. Därmed ingås ett
nyt$anderättsavtal mellan parterna på villkor som iltr fastställda i ioreningens pail<eringsregler.

Reg. nr

Reg. nr

Medlems signatu¡ hus- och garage nr, telefon nr

Parkeringstillstånd för garage och P-ruta dagtid inorn Såningsvågens anclra gårdssamfèillighet

Placeras våil synligt i något av nedanstående fordon

FabrikaUtyp ........................ Agare ielefon nr

FabrikaUtyp .. telefon nr

Föreningens representânt godkänner Datum

Reg. nr..,.....

Reg. nr...........

Medlems signatu¡ hus- och garage nr, telefon nr

Parkeringstillstånd för P-ruta dygnet runt inonr Såningsvägens andra gårdssamfållighet

Placeras vàl synligt i något av nedanstående fordon

FabrikaVtyp Agare telefon nr

FabrikaUtyp Agare telefon nr

Föreningens representant godkänner Datum
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