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Styrelsenytt BRF Stallet Oppeby februari 2023 
Hej alla boende i BRF Stallet Oppeby! 

Detta styrelsenytt kommer vi ägna åt den nya parkeringsstrategin. På årsstämman 

återremitterades ärendet till styrelsen med ett antal medskick. Styrelsen har nu beslutat om en 

parkeringsstrategi som baseras på årsstämmans synpunkter, men också utifrån en hållbar och 

genomtänkt lösning för framtidens parkeringsbehov. 

 

Tillsammans med detta styrelsenytt bifogas ett parkeringsformulär som du måste fylla i om du 

vill ha en parkeringsplats. Antingen fyller du i det bifogade formuläret och lämnar i vår brevlåda 

utanför Oppeby Gård 5B eller använder denna qr-kod och fyller i formuläret digitalt. Vi är 

väldigt tacksamma om så många som möjligt fyller i formuläret digitalt. Vi behöver ditt formulär 

senast 12 mars. 

 

Digitala parkeringstillstånd 
Från 1 juni 2023 så kommer digitala parkeringstillstånd införas. Till och med 31 maj gäller de 

nuvarande parkeringstillstånden. Vi säger upp alla parkerings- och husvagnsplatser den sista 

februari med tre månaders uppsägningstid och alla som har en parkeringsplats idag kommer få 

en uppsägelse. Alla som har en parkerings- eller husvagnsplats idag kommer ha förtur till en 

parkering, förutsatt att ni fyller i parkeringsformuläret och följer de köregler som gäller i 

föreningen. Köreglerna bifogas. 

 

Den som tilldelas ett digitalt parkeringstillstånd kan själv lägga in registreringsnumret på upp till 

tre fordon som hen vill ska kunna använda aktuell plats. Om den boende inte kan göra det själv, 

så kommer den person som styrelsen utser kunna hjälpa till med det. 

Aimo park sköter övervakningen av våra parkeringar som idag.  

 

Parkeringstyper 
Följande parkeringstyper kommer finnas framöver: 

- Fast parkeringsplats (200 kr per månad) 

En fast parkeringsplats fungerar som idag att du parkerar bilen på en bestämd plats. 

Anledningen att priset höjs så pass mycket är att om många vill ha en fast 

parkeringsplats, så kommer vi behöva tillskapa nya parkeringsplatser som kostar mycket 

att göra. 
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- Fast parkeringsplats för rörelsenedsatta/handikapparkering (200 kr per månad) 

Dessa platser kommer ha extra utrymme för den som har en rörelsenedsättning och till 

exempel använder rullstol och behöver lite större utrymme. Denna typ av plats kan bara 

fås om den boende har ett parkeringstillstånd från kommunen och antalet är begränsat. 

- Onumrerad parkeringsplats (100 kr per månad) 

Du parkerar på en ledig parkeringsplats inom ett utpekat parkeringsområde. Om mot 

förmodan parkeringen är full, så får du parkera längs gatan. Endast ett av de fordon som 

du registrarat kan parkeras samtidigt inom parkeringsområdet. Har du parkerat två så 

kommer du få en parkeringsbot för ett av fordonen. 

- Husvagns- och husbilsplats (300 kr per månad) 

På årsstämman beslutades att behålla husvagns- och husbilsplatser. Antalet kommer 

vara begränsat. 

- Laddplats (350 kr per månad) 

En fast parkeringsplats med laddbox. Tillkommer gör kostnaden för laddad el. Vi 

installerar inte laddboxar om det inte finns tillräckligt stort intresse, så du behöver 

uppge i formuläret att du förbinder dig att hyra en laddplats. 

 

Styrelserummet är öppet 28 februari och 7 mars kl 16.30-17.30 för den som behöver hjälp att 

fylla i parkeringsformuläret eller har frågor. 

 

Ha en fin avslutning på februari! Har ni någon bild från området som ni kan tänka er dela med 

övriga boende i Styrelsenytt, så är ni välkomna att maila den till stallet.oppeby@gmail.com eller 

sms:a 0760-065945. 

 

/Styrelsen (Peter, Bengt, Carin, Mats, Augustin, Helen, Maritza, Bertil, Tarja, Gurli, Mary och 

Cecilia) 


