Hej alla medlemmar i Brf Thulepark 1 och 2
Som ni alla vet har vi inom våra båda föreningar mycket generöst 3 avgiftsfria
gästparkeringar. Då det visat sig att dessa inte används riktigt som det är tänkt dvs bara av
gäster till våra boende i våra tre hus har vi i styrelserna beslutat att anlita ett
bevakningsbolag.
Fr o m 1/2-2017 sköter Q-park bevakningen av våra tre gästparkeringar. Det som krävs för
att få parkera på dem är tre saker:
1: att man är gäst till någon boende i något av våra tre hus
2: att man har giltigt parkeringstillstånd/p-skiva placerad i vindrutan på bilen
3: att man inte överskrider maxtiden som är 5 timmar.
Kombinerad parkeringsskiva/p-tillstånd kommer att tryckas upp och varje lägenhet tilldelas
två sådana. (förlorat tillstånd ersätts mot en avgift om 50 kr) Som innan gäller att
gästparkeringarna endast är till för att nyttjas av era gäster och vid det fall att man själv har
ett kortare (max 10 min) ärende upp i den egna lägenheten. (glöm då ej bricka, alla bilar utan
bricka bötfälls med kontrollavgift). Hemtjänstens bilar som av Lunds Kommun har
parkeringstillstånd för besök hos boende omfattas inte av detta och behöver alltså inte
något tillstånd i bilen från föreningen.
På området direkt efter hus 1 och fram till hus 2 (båda tillhörande Brf Thulepark 1) dvs kring
och framför garageuppfart och sopcisternerna kommer det att råda s.k. ”zonparkeringsförbud” utom inom det område där gästparkeringen där befinner sig. Ställer man
en bil utanför gästparkeringen, någon annan stans inom detta område kommer
kontrollavgift om 600 kr att utfärdas. Ogiltig parkering på gästparkeringarna kommer att
betinga en kontrollavgift om 400 kr.
Q-park kommer att skylta om på alla tre gästparkeringarna samt sätta upp skyltar avseende
zon-parkeringsförbudet.

Vid frågor ang detta hänvisar vi till våra respektive styrelser

