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  Att parkera på Runans område! 
 
Det är av yttersta vikt att brandvägarna är fria för 
blåljuspersonal då det kan gälla minuter för att 
rätta liv!  
 
Som ni vet, så är det  allmän pakreringsförbud på Runans område. Trots det, vi på 
Runan brottats med en hel del problem när det gäller bilar i området. Vår förening 
utgår ifrån att vi alla är med och bidrar till ett bättre miljö i föreningen och i detta 
fallet även om hur vi prarkerar och var vi parkerar.  

 
Det är inte av slump att vi har en hel del skyltar i 
området. Finns det en  bandvägskylt, så handlar 
det om att det är en brandväg, vilket innebär att 
du får alldrig lov att parkera bilen där. Ja, du får 
lov att lasta på och lasta av men inte parkera 
någon gång, inte änns korta stunder.  Vi har haft 
ett par tillfällen dä vi har varit tvogna att jaga 
ägare till en bil på grund av att ambulansen inte 
kunnat komma fram till den.  
 
Det är av yttersta vikt att brandvägarna är fria för 
blåljuspersonal då det kan gälla minuter för att 

rätta liv! 
 
 
Ett annat problem som vi brottas med i vår förening är att olika entreprenörer 
kommer med flera bilar och parkerar i området helt utan en tanke på vad som gäller 
i vårt område. Detta är ett problem som vi måste hjälpa till att lösa.  
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Vinterbrev	–	+,-./	+,-0	

Notera: det är inte tillåtet att som entreprenör ställa 
sin/sitt företagsbil längre än det behövs för att ta ut 
eller lägga in det man behöver för sitt arbete. Boende 
medelar detta till “din” hanverkare. Man måste flytta 
siitt fordon omedelbart efter sitt ärende.  
 
Vid särskild fall om någon behöver parkera i 
området, då ska detta vara godkänt från föreningen 
och tillståndet ska vara väl synligt i bilens 
fönsterutan. Ta kontakt med Pontus om tillståndet.  
 
Tips: Utöver detta, hamnar vi ibland i situationer där 
vi måste stana till. Vid sådana tillfällen, skriv en lapp 
och lägg väl synligt i fonstret, med ditt namn och 
telefonnummer där du kan bli nådd.  
 
 
Vi som grannar måste hälpas ått att hantera denna problem. På våra skärmar finns 
det tel. Nr. Där ni kan ringa och meddela perkeringsvakter om bilar har blockerat 
brandväggar och parkerat på fel ställen utan tillstånd. Tveka inte att ringa.  
 
för bättre gemesamt miljö! 
Styrelsen BRF  
 


