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Parkeringen på fastighetens baksida är endast avsedd för boende i Brf Vingen i Täby.  

För uppställning fordras att fordonet är registrerat på boende i föreningen och det får inte 
vara avställt. Fordonet ska vara försett med ett giltigt parkeringstillstånd fastklistrat väl 
synligt i framrutan på bilen. Parkeringstillstånd fås endast mot uppvisande av ett aktuellt 
registreringsbevis. Maximalt 2 tillstånd per lägenhet kan erhållas. 

Gästparkeringskorten upphör att gälla från och med 1 januari 2017. 

Estate Parkering AB sköter om bevakningen av vår parkeringsyta. Otillåten parkering och 
felaktiga parkeringstillstånd bötfälls med 500 kr.  

Det är endast tillåtet att parkera i markerade parkeringsrutor. Hjulen på parkerad bil måste 
rymmas helt inom den ruta den ställs i. Parkering utanför markerad parkeringsruta, utefter 
hela fasaden, utanför garage och portar beläggs med böter enligt ovan. 

Parkering i uppfarten till husen är absolut förbjuden.  

På husets framsida får inga motorfordon av något slag köras eller ställas upp, med undantag 
för utryckningsfordon. 

P-plats med eluttag samt garage kan hyras i mån av tillgång. För att få hyra sådant krävs att 
man äger ett fordon i kördugligt skick. Endast en p-plats med elstolpe eller ett garage per 
lägenhet tillåts. Föreningen står inte för någon byteskö, vill man byta sin hyrda plats mot en 
annan får man själv ta kontakt med den andra hyresgästen. Kommer byte till stånd måste 
Storholmen informeras omgående. Externa sökande tillåts inte. 

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på parkeringen eller i garagen. Tvätt- och sköljvatten rinner 
ner i marken och dagvattenbrunnar och därifrån vidare rakt ut i sjöar och vattendrag utan 
att passera något reningsverk. Även om "miljövänligt" schampo och avfettningsmedel 
används så lösgörs tungmetaller, oljerester och lösningsmedel som är negativa för växt- och 
djurliv. 

Kontakta Storholmen Förvaltning gällande utfärdande av parkeringstillstånd (uppvisande av 
registreringsbevis krävs), kö till p-plats med elstolpe och garage. 
boendesupport@storholmendirekt.se 
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