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Tänk på att vara en god granne och ansvarsfull bilägare
Senare tiden har det uppmärksammats att det slarvas med biluppställningen på föreningen, 
bilar står långtidsuppställda på gårdarna, det parkeras framför bommarna till infarterna på 
gårdarna och framför sophusen, och boende parkerar på besöksparkeringarna. I föreningens 
ordningsregler står ”Du får med låg hastighet köra in på gården för av- och pålastning samt 
hämtning och lämning av rörelsehindrade, likaså vid sjukdomsfall. 10 minuter anses som 
maximal tid vid av- eller pålastning”. Dessa ordningsregler är framtagna för att säkra att våra 
gårdar inte blir omvandlade till P-platser och framkomligheten på gårdarna säkerställs både 
för andra boende och utryckningsfordon. Så för vår gemensamma trivsel och säkerhet: 
Parkera inte på gårdarna! 
Sydpark har parkeringsövervakning på våra gårdar och du kan ringa dem på 042-160 180 om 
du upptäcker någon som parkerar på gården utöver det som medges i ordningsreglerna. 
Våra besöksparkeringar är en service för besökare till boende i föreningen. Missbruka inte 
detta bara för att du inte vill betala för att hyra en P-plats. Våra P-platser är ytterst prisvärda 
och du kan göra en intresseanmälan på Kundwebben och få en P-plats snabbt.

Att parkera framför infarten till gården är inte tillåtet 
överhuvudtaget. Tänk på att du spärrar tillgången till gården 
för alla andra, både dina grannar och utryckningsfordon.

Exempel på parkering framför infarten till en av våra gårdar. Detta
är inte ok oavsett tid på dygnet.

Byte av utrustning i tvättstugorna
Våra tvättmaskiner och torktumlare har kommit till åren och de ger nu upp, én i taget. 
Styrelsen byter ut maskinerna efterhand som de går sönder då det inte finns någon 
anledning till att byta ut en välfungerande maskin. Inom kort kommer en torktumlare i 
tvättavdelningen i hus 22 att bytas ut då den visar tecken på att den kommer att lägga av 
inom kort.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


