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Parkering Brf Taljan – utdrag ur parkeringsregler 

 Parkeringsplats kan enbart hyras av medlemmar i brf Taljan, d v s köpare kan inte ställa sig i kö förrän medlemskapet är godkänt. 

 Parkeringsplatserna fördelas genom separata kölistor för respektive parkeringskategori. Det är möjligt att stå i kö på flera listor. 

 Kölistorna är levande dokument, vilket innebär att de förändras över tid. 

 Tackar man nej till erbjudande om parkeringsplats flyttas ansökan om plats till den dagens datum. Efter tre nej stryks man från listan. 

 Innehavare av handikapptillstånd har, i mån av tillgång, företräde till bred plats. 

 Medlem kan, om bostadshushållet består av flera personer och i mån av tillgång, hyra max två parkeringsplatser. 

 Flertalet platser är förberedda med laddningsutrustning för elbil. Platsstatusen är gemensam för samtliga platser.  
Tilläggsavgift f n 250 kr/mån vid utnyttjande av laddningsplats plus kostnad för förbrukad laddningsström. 

Antal 
totalt 

Varav  
Laddplats 
för elbil 

Platstyp Funktion Avgift Tillägg  
elbil 

Aktuell platsstatus 

22 st 6 st 
P-deck 
(Utomhus) 

Utan motorvärmaruttag 175 kr/mån 250 kr/mån Fyra lediga 

 6 st - 
P-deck 
(Utomhus) 

Med motorvärmaruttag 225 kr/mån  Två lediga 

16 st 8 st Carport Utan motorvärmaruttag 250 kr/mån 250 kr/mån Inga lediga 

 3 st - Carport Med motorvärmaruttag 300 kr/mån  Inga lediga 

26 st 26 st Kallgarage Utan motorvärmaruttag 325 kr/mån 250 kr/mån Inga lediga - kö 

11 st - Kallgarage Med motorvärmaruttag 350 kr/mån  En ledig 

38 st 38 st Varmgarage Två bredder, Normal och Bred 
450 / 500 
kr/mån 

250 kr/mån Inga lediga - kö 

 4 st - 
MC 
varmgarage 

Motorcykel, två MC delar en plats 200 kr/mån  En ledig 

 3 st - Gästplatser Korttid, Parkering utomhus 0 kr max 5 dygn  Därefter 50 kr per påbörjad vecka 

Av föreningens totalt 122 uthyrningsbara platser (exklusive gäst- och MC-platser) är 78 st även utrustade för laddning av elbil.  

 


