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Nya parkeringstillstånd enligt stämmobeslut 2018. 
 

Från 1 oktober 2018 har vi nya parkeringstillstånd i vårt område, Stora Björnens gata och 

Lodjurets gata. Berör samtliga fastighetsägare i SBG:s område. 

 

Se även www.sodrabrandbergen.se (välj ”För boende” och sedan ”Parkering”). 

 

Skyltning vid infarterna till Stora Björnens gata och Lodjuret gata: 

”Parkering endast med tillstånd. Besökande P-skiva 4 timmar”. 

För längre tids besöksparkering, 24 timmar används särskild biljett. 

 

Vid utlämnandet av P-dekal erhåller varje fastighet: 

 2 stycken lösa P-dekaler (boendetillstånd) per fastighet att disponera på eget eller 

besökandes fordon som ryms i angiven p-ruta på Stora Björnens gata eller Lodjurets 

gata. Dessa är inplastade och försedda med hologram för kopieringsskydd. 

 24-timmarsbiljett för besökande, 25 stycken per fastighet och år. 

 

Övrigt: 

 Vid besök av gäster med husvagn eller husbil skall styrelsens kontaktpersoner 

meddelas för anvisande av plats. 

 Vid försäljning av fastighet meddelar nuvarande fastighetsägare ny ägare om 

reglerför parkering inom SBG område samt överlämnar boendeparkeringstillstånd 

(två stycken) och kvarvarande 24-timmarstillstånd. Hänvisa gärna till vår hemsida 

www.sodrabrandbergen.se. Vid saknade p-tillstånd gör säljare/köpare själva upp. 

 Tiden på P-skivan får inte ställas fram utan att bilen först körs ut från parkeringen. 

Denna regel tillämpar parkeringsbolagen oavsett var du befinner dig i Sverige. 

 

Parkeringsövervakning 

Parkeringsövervakningen omfattar Stora Björnens gata och Lodjurets gata med 

tillhörande kvartersvägar och grönområden 

 

P-förbud 

På alla andra ytor än markerade P-platser gäller P-förbud (gäller även vändplaner), vilket 

innebär att fordon får stå uppställda högst 5 minuter om inte lastning, lossning eller annan 

aktivitet med fordonet pågår. 

 

Från 2020-07-01 är endast ytorna framför garagelängorna undantagna (ej vändplaner och 

grönytor) på övre Lodjurets gata från 201 till 278. Boendetillstånd, P-skiva eller tillfälligt 

parkeringstillstånd skall dock alltid användas.  

Undvik att parkera så att trappor och förrådsdörrar till berörda fastigheter blockeras. 
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Trafik-/parkeringsregler 

För vår gemensamma säkerhet gäller följande trafikregler: 

 

 Giltigt p-tillstånd skall finnas väl synligt i framrutan 

 P-skiva giltigt för upp till 4 timmars parkering 

 All trafik inom området (med bil, mc och moped), ska ske med största försiktighet. 

Maxhastigheten på gator inom området är 30 km/tim. 

 Biltrafik på kvartersvägar är endast tillåten för i- och urlastning. Hastigheten skall 

anpassas till ”krypfart” d.v.s. mindre än 10 km/timmen och stor hänsyn måste då 

tas till bl.a. lekande barn. 

 Parkering får endast ske på markerade ytor och med giltigt tillstånd. Bilar får inte 

parkeras framför husen utan endast stå där i samband med lastning och lossning. 

Inte minst med tanke på framkomlighet för utryckningsfordon. 

 Parkeringsplatserna är avsedda för tillfällig uppställning av fastighetsägarnas 

personbilar samt besökande till området. Tänk på att antalet p-platser är begränsat 

och utnyttja i första hand ditt garage. 

 Handikappstillstånd gäller ej för parkering av fordon inom SBG. 

 Oregistrerade/avställda fordon får inte ställas upp på samfällighetens område (ej 

körbara fordon) 

 Garagen skall vara stängda och låsta. Detta p.g.a. risk för stöld och skadegörelse. 

 Uppställning av husvagn och husbil skall ske på särskild av styrelsen anvisad 

plats. Tillstånd begärs av styrelsen och debiteras en gång per år. 

 Området bevakas av parkeringsbolag. Bestridande av eventuella kontrollavgifter 

görs skriftligt direkt till parkeringsbolaget. 

 Laddning av el-bilar i garagen är förbjudet med samfällighetens el. Detta på grund 

av brand och elsäkerhet. 

  

Vid förlust av boendeparkeringstillstånd beställer respektive fastighetsägare själva ett 

nytt från P-bolaget till en kostnad av 150: -/st (2018/2019 års pris). Leveranstid ca 4 

veckor. Detta görs via Mail info@lansparkering.se, märkning: Ditt namn och adress + 

SBG, Haninge. Ange husnummer samt 1 eller 2, beroende på vilket av tillstånden som 

saknas. 

 

Inga andra p-tillstånd än ovan nämnda är från och med 1 oktober 2018 giltiga i SBGs 

område, Stora Björnens gata och Lodjurets gata. 

 


