
 
 

 
 

Bostadsrättsföreningen Kandidaten, S:t Johannesgatan 36A-C i Uppsala 

Regler för parkeringsplatsen 2018-05-15 
 

1 § Bostadsrättsföreningen Kandidaten tillhandahåller 35 parkeringsplatser invid S:t Johannesgatan för 

föreningens medlemmar. Parkeringsplatserna är tillsvidare kostnadsfria, under förutsättning att ett 

giltigt parkeringstillstånd innehas.   

 

2 § Bostadsrättsinnehavare, d.v.s. medlem i brf Kandidaten, erhåller som huvudregel ett parkerings-

tillstånd per hushåll men där undantag kan göras vid särskilda omständigheter (se 6 §). Bostadsrätts- 

havare ansvarar själv för sitt parkeringstillstånd. Användande av tillståndet innebär att man godkänt de 

regler som tagits fram för parkeringsplatsen enligt detta dokument. 

 

3 § Parkeringstillstånden får användas av föreningens medlemmar och boende i andrahand. Gäster kan 

tillfälligt använda parkeringstillståndet medan de besöker boende i brf Kandidaten.      

 

4 § Parkeringsplatserna är onumrerade och får användas i mån av plats. Vid behov kan styrelsen 

omedelbart avgiftsbelägga parkeringsplatsen. I sådana fall blir parkeringstillstånden ogiltiga men 

medlem kan erhålla ett nytt. Styrelsen informerar om hur medlemmar ska gå till väga för att ansöka 

om en parkeringsplats.  

 

5 § Parkering utan giltigt eller väl synligt parkeringstillstånd ger böter. Parkeringsböter makuleras 

endast av styrelsen vid synnerligen särskilda skäl. Se till att alltid vara noggrann med att ha 

parkeringstillståndet väl synligt i framrutan på bilen. 

6 § När styrelsen finner det lämpligt kan den vid behov och i mån av plats, utfärda extra tillstånd till 

medlemmar där hushållet har fler än en bil. Varje extra tillstånd ska ansökas separat.  

 

7 § Parkeringstillstånden är föreningens egendom och är medlemmen till låns under giltighets-

perioden. Vid överlåtelse av bostadsrätten ska parkeringstillståndet överlåtas till den nya medlemmen 

eller återlämnas till styrelsen. När andrahandsboende upphör är medlemmen ansvarig för att ta tillbaka 

sitt parkeringstillstånd från den som flyttar ut.  

 

8 § Ett nytt parkeringstillstånd ska automatiskt tilldelas medlemmen senast en vecka före tillståndets 

giltighetstid utgår. Parkeringstillståndet delas ut (i postfacken) årligen i januari månad och gäller från 

1 feb till 31 jan följande år. Om det nya tillståndet inte erhållits inom tre dagar före giltighetstid utgår 

skall medlemmen omedelbart kontakta styrelsen. 

 

9 § Avställda bilar eller skrotbilar får inte stå på parkeringsplatsen. Skrotbil kan tas omhand av 

bevakningsföretaget och avgift för detta debiteras medlemmen som har parkeringstillståndet. Bilar får 

täckas med skydd men minst en registreringsskylt samt parkeringstillståndet ska alltid vara väl synliga. 

Ett parkeringstillstånd gäller endast för en parkeringsplats. Fordonets hjul ska rymmas innanför 

parkeringsrutans linjer. Släpkärror eller andra tillbehör får inte ställas på parkeringsplatsen så att de 

upptar andra parkeringsplatser eller stör framkomligheten. 

 

10 § Styrelsen har rätt att ta tillbaka parkeringstillstånd från medlem som bryter mot reglerna för 

parkeringsplatsen, i detta dokument. Därmed har medlemmen förverkat sin rätt att använda 

parkeringsplatsen.   


