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Ordningsregler för garaget 

1. Hastighetsbegränsning 10 km/h. 

2. Max fordonshöjd 1,90 meter 

3. Tomgångskörning förbjuden. 

4. Rökning förbjuden. 

5. Rastning av hundar förbjuden. 

6. Det är inte tillåtet att ge utomstående och obehöriga tillträde till garaget. 

7. För samtliga garagehyresgäster gäller att garageplatsen endast får användas för parkering av 
avsett fordon. Det är inte tillåtet att parkera på annan plats än i avsedd ruta, exempelvis så att det 
blockerar garaget i övrigt, inte heller att parkera flera fordon på en plats avsedd för ett fordon. 

8. Det är inte tillåtet att använda garageplatsen för förvaring av material, exempelvis däck, 
bränsledunk, reservdelar, byggmaterial eller annat. Föreningen kan vid behov erbjuda förråd för 
uthyrning. 

9. Brandfarliga vätskor får inte förvaras i garaget, p.g.a. brandrisken. 

10. Endast akut felavhjälpande reparation samt däckbyte får ske i garaget. Oljebyten och annat 
underhåll hänvisas till annan plats, exempelvis gör-det-själv-hall på mack. 

11. Varje platsinnehavare har ansvar för att hålla rent från grovsopor och skräp på sin plats, samt hålla 
sitt fordon i ett skick så att det inte riskerar smutsa ned förbipasserande med damm eller smuts. 

12. Soptunnan vid tvätthallen är avsedd för småskräp och inte för påsar med hushållssopor.   

13. Varje hyresgäst har tillgång till ett tvättillfälle om max 60 min/vecka för biltvätten. Efter avslutad 
tvätt ska slangen rullas in. Det är inte tillåtet att tvätta bilen på annan plats i garaget än i 
tvätthallen. Det är inte tillåtet att ansluta egen högtryckstvätt eller liknande till slangen i 
tvätthallen eller hälla ut miljöfarliga ämnen eller annat olämpligt i avloppet. 

14. Garaget är kameraövervakat. Vid förekommen anledning, exempelvis skadegörelse, inbrott, 
smitningsolycka eller liknande tillbud, kan föreningen i efterhand titta på inspelat material och 
lämna det till polis eller annan myndighet för exempelvis brottsutredning i enlighet med 
föreningens policy för kameraövervakning.  

15. Det är inte tillåtet att göra fasta installationer i garaget på exempelvis elnätet. Motorvärmare eller 
ladd-kabel för elbil får endast anslutas i uttag uttryckligen avsett för detta och som hör till 
parkeringsplatsen. 

16. Den som inte följer ordningsreglerna kan få sin plats uppsagd. 
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