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Regelverk för Villasamfälligheten Silvermossans parkeringsytor. 
 
För allas trivsel och för att förhindra olovlig parkering har vi skapat ett regelverk för våra 
parkeringsplatser. Grundförutsättningen är fortfarande ”sunt förnuft och måttlighet” men 
för fall där det kan bli diskussion så kan vi numera läsa och följa dessa regler. Detta 
dokument är levande så tillsvida att det kan förändras allt eftersom. För allas trivsel, och vårt 
gemensamma områdes bästa, vill vi att ni läser och följer dessa enkla regler: 
 

• Parkeringen sker på privat mark, s.k. Privaträttslig parkering 
• Samtliga parkeringsplatser är numera försedda med en P-skylt vid respektive infart 

som klart och tydligt visar att detta är en privat parkering, endast för boende, och att 
överträdelse beivras. 

• Med ”Boende” som tillägg, kan vi skapa egna regler för oss som bor här. 
 
 

Boende 
• Som fastighetsägare och medlem i villasamfälligheten Silvermossan, äger du rätt, att i 

mån av plats parkera ditt fordon på valfri märkt parkeringsplats.  
• Parkering på parkeringsplats skall ses som ett komplement till det garage som alla har 

tillgång till, ett per hushåll. Företrädelsevis parkeras din bil på den parkering där du 
har ditt garage. 

• Bilar som parkeras på parkeringsplatsen skall vara registrerade, försäkrade samt 
skattade. I annat fall äger Samfälligheten rätt, efter skriftlig påminnelse, polisanmäla 
parkeringen som olovlig. Förvaring av renoveringsobjekt är inte tillåtet på 
föreningens p-platser. 

• Skriftlig påminnelse kan lämnas antigen i brevlåda eller fästas på aktuell bil. 
• Parkeringsplatsen är ett område som omfattas av Samfällighetens underhållsplan och 

därmed skottas från snö. Ägaren till bil som parkerats på parkeringsplatsen, och vid 
upprepade tillfällen förhindrar snöröjning, uppmanas att flytta denna så att 
snöröjning kan ske. Om så inte sker efter skriftlig påminnelse, se ovan, äger 
Samfälligheten rätt att polisanmäla parkeringen som olovlig. 

 
Gäster 

• Som gäst till boende på Diakongatan är du välkommen att fritt utnyttja våra 
parkeringsplatser vid besök. En synlig lapp, med husnummer, skall läggas i bilen om 
du avser stanna mer än 5 dygn. Detta för att vi skall kunna kontakta din värd om 
något skulle hända din bil medan den står parkerad här. 

• Du parkerar på egen risk, vi tar inget ansvar för din bil. 


