
									Extra	parkeringsplats 
 

 
 
Föreningen har 15 extra P-platser i området. Om du har behov av en sådan, utöver den som 
tillhör din bostad, kan du ställa dig i kö. Det gör du genom att kontakta föreningens 
sekreterare, Ingrid Sjökvist, sjokvist.ingrid@icloud.com, 070-542 4207.  
Platserna kostar för närvarande, från och med september 2020, 500 kronor i månaden och 
avgiften läggs på månadsavierna från HSB.  
 
De här reglerna gäller: 

• Ditt hushåll måste ha mer än en bil för att få stå i kö för en extra P-plats. 
• Platserna får inte användas som uppställningsplats i flera månader för bilar som inte 

används i den dagliga verksamheten. 
• Om du under kötiden säljer din andra bil måste du således lämna kön, men kan anmäla 

dig igen om behov åter uppstår. I så fall gäller din nya kötid från den dagen.  
• Om du har behov av en extra P-plats men av någon anledning tackar nej till erbjuden 

plats hamnar du sist i kön. 
• Platserna fördelas strikt efter kötid. 
• Kötiden räknas från den dag du anmäler ditt önskemål, tidigast tillträdesdagen för din 

lägenhet. 
• Du får aldrig mer än en extra p-plats, oavsett hur många bilar du har. 
• Om du flyttar behöver du inte säga upp platsen, det sker automatiskt. Men om du av 

någon anledning inte behöver din plats längre, trots att du bor kvar, måste du säga upp 
den. Det gör du också till Ingrid Sjökvist, se ovan. Uppsägningstiden är då 3 månader. 
 
Den stora gästparkeringen med 20 platser och den mindre gästparkeringen i sluttningen mitt 
emot Brf Karlbergahöjden (de Röda) med 7 platser ägs av Karlberga Parks Samfällighet. 
Eftersom det är gästparkeringar är de oftast inte fullbelagda, och många är de som i vår 
förening har uppmärksammat detta. Det har därför förekommit otaliga förslag och motioner 
under åren om att Samfälligheten borde kunna hyra ut flera p-platser, alternativt inrätta 
boendeparkering. Samfälligheten säger konsekvent nej till dessa förslag. (Samfälligheten 
består av 16 delägare, varav vår bostadsrättsförening är en. Tillsammans omfattas 184 
lägenheter som ska ha tillgång till p-platser för sina besökare.) 
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