Buteljen ga:1, Limhamn
E-post: gabuteljen@gmail.com

Information angående cykelparkering och bilparkerings regler i vårt garage
Då vi inte vill ha ett garage fullt med lappar och förbud så önskar vi att samtliga medlemmar som
använder och befinner sig i garaget tänker sig för var cyklar och bilar placeras.

Bilparkering
Vid parkering av bilar så är det av yttersta vikt att du parkerar inom rutan/ markeringen så att alla
platser kan utnyttjas. Med ett troligt framtida parkeringsförbud på Barlastgatan och Rosengrens gata
kommer resterande platser i garaget med all säkerhet att hyras ut.
GA:s styrelse kommer att be Q–park att hålla extra koll på de som parkerar utanför markering,
parkering utanför markering kommer att medföra felparkeringsavgift på 600 kr. Eventuell oenighet
hanteras av berörd bostadsrättsinnehavare direkt med Q-park.
Cykelparkering i garaget
Endast konventionella dam- och herrcyklar får placeras i garaget och inom uppmärkta cykel-ytor.
Cyklar av flak- och lådkaraktär får inte placeras på cykelytor, dessa måste hyra mc-yta.
Cyklar får enbart placeras i avsedda cykelparkeringsytor. Det finns ett antal platser till cyklar i
garaget, då dessa är fullbelagda så hänvisas du till cykelparkering runt huset alternativt i ditt eget
förråd.
Eftersom antalet cykelplatser i garaget är begränsat ber vi dig att om du inte använder cykeln t ex
placerar den i ditt eget förråd.
Cyklar som ställs/parkeras utanför cykelparkeringsytor eller har en olämplig placering i ytan kommer
att tas om hand. Dessa magasineras i tre månader och meddelande går ut i alla föreningar. Är inte
cykeln uthämtad hos GA:s styrelse inom tre månader kommer cykeln att skrotas/säljas.
Ovan gäller även för cyklar som är att betrakta som skrot (ex saknar hjul eller andra väsentliga delar
för funktionen).
Utlösen av cykeln kan ske hos GA:s styrelse mot beskrivning och erläggande av bortforslings-,
administrations- och magasineringskostnader.
Orsaken till att cyklar enbart får placeras upp på avsedda ytor är bland annat p g a krav från
brandmyndigheterna.
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