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Styrelsen informerar: Påverkan på p-platser och garage  
Som tidigare informerats om påverkas p-platser och garage under byggtiden för vårt hiss- och takprojekt. 

För de som påverkas av att under viss tidsperiod inte kunna nyttja sin p-plats eller sitt garage finns nedan 

möjligheter till alternativ parkering. Alternativen utgörs av Aimopark i närheten av Kuttervägen (alternativ 

1-4), att medlem har kvar sin bil i garaget under hela byggtiden (alternativ 5), att medlem ordnar sin egen 

parkering (alternativ 6), samt Familjehotellet vid Näsbypark centrum (alternativ 7). Detaljer följer under 

respektive alternativ. 

   Alternativ 1 – Medlem som har P-plats hos Torpedbåten idag och väljer P-plats Kuttervägen 1-3 

• Namngiven och reserverad plats utomhus via Aimopark. 

• Platserna har inte motorvärmare. 

• Medlem fortsätter att betala för sin nuvarande parkering som inte är disponibel. Föreningen betalar 

(400kr/mån) parkeringsplats på Kuttervägen.  

• Medlem erhåller ett parkeringstillstånd av styrelsen som läggs i vindrutan. Tillståndet delas ut 

kvartalsvis och fakturering sker kvartalsvis till BRF Torpedbåten 1. 

• Först till kvarn gäller. 

   Alternativ 2 – Medlem som har garageplats hos Torpedbåten idag och väljer garage (Jollen 4)  

• Det finns möjlighet att hyra garage. Då tar medlemmen själv kontakt med Aimopark på telefon 

0771-96 90 06 och bokar en garageplats. Ansvarig för utdelning hos Aimopark kommer ringa 

medlemmen innan abonnemanget startar och ge mer information om hur/när/vart inpassen 

kommer. 

• Fakturering sker månadsvis. Medlem betalar garageplatsen (600 kr/månad) och krediteras sin 

ordinarie avgift för garage hos Torpedbåten. 

• Styrelsen vill dock informera om att det enligt uppgift förekommit viss problematik vid distribuering 

av taggar för tillgång till inpassage till garaget. Om man upplever detta som en osäkerhetsfaktor 

rekommenderar styrelsen att välja parkering utomhus (Kuttervägen 1-3). Dessutom lär garaget vara 

ganska trångt. 

• Styrelsen kommer inte att driva ärenden gällande uteblivna taggar för inpassage i garage eller andra 

specifika ärenden gentemot Aimopark utan detta är upp till varje enskild medlem. 

Alternativ 3 – Medlem har P-plats hos Torpedbåten idag och väjer garage (Jollen 4) 

• Samma som alternativ 2 ovan med skillnaden att medlem krediteras sin ordinarie avgift för P-plats 

hos Torpedbåten. 

Alternativ 4 – Medlem som har garage idag och väljer P-plats Kuttervägen 1-3 

• Medlem fortsätter att betala sitt garage hos Torpedbåten och P-platsen faktureras Torpedbåten. 

• Övriga uppgifter se ovan (alternativ 1). 

Alternativ 5 – Medlem som har garage idag och väljer att ha kvar sin bil i garaget under hela byggtiden  

• Medlem betalar sin avgift som vanligt. 

• Observera att detta alternativ innebär att du inte vid något tillfälle under byggtiden kan köra ut 

bilen ur garaget. 

Alternativ 6 – Medlem ordnar sin egen parkering 

• Medlem krediteras sin parkeringsavgift under hela byggtiden. 
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 Alternativ 7 – Familjehotellet vid Näsbyparks centrum 

• Parkeringstillstånd (ej fast plats) på nätterna 00-06, i övrigt p-skiva för 3 timmar i taget. 

• Medlem fortsätter att betala för sin p-plats eller garageplats hos Torpedbåten. Föreningen betalar 

för parkeringstillståndet (375 kr/månad). 

• Platserna har ej motorvärmare. 

• Du som väljer detta alternativ får ett tillstånd av styrelsen som läggs i vindrutan. 

• Obegränsat antal parkeringstillstånd. 
 

 

 

P-platser som påverkas initialt:     

• Från vecka 29 och tills vidare: 21-26     

• Från vecka 32 och tills vidare: 15-20, 27-32 

Garage som påverkas initialt (ÄNDRING: Nytt är att Hus A port 32-34 mot 

skogen går först i etapp 1) 

• Från vecka 29 och tills vidare: 11-23  (övriga garage från v49, hanteras 

senare)  
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Du behöver snarast meddela oss i Brf Torpedbåten 1 vilket alternativ som du väljer! 

Observera att du väljer ett alternativ för hela perioden.  

Styrelsen behöver ditt svar på bifogad blankett senast den söndagen den 5 juli 2020. 

 

Informationstalong till Styrelsen gällande val av ersättningsparkering. 

Alternativ 1 – Har P-plats / väljer P-plats på Kuttervägen (styrelsen ordnar med tillstånd) 
 

Alternativ 2 – Har garage / väljer garage Jollen 4 (medlem tar kontaktar Aimopark)  
 

Alternativ 3 – Har p-plats / väljer garage Jollen 4 (medlem kontaktar Aimopark) 
 

Alternativ 4 – Har garage idag / väljer P-plats (styrelsen ordnar med tillstånd) 
 

Alternativ 5 – Har garage och behöver inte nyttja bilen under byggtiden 
 

Alternativ 6 – Medlem ordnar sin egen parkering 
 

Alternativ 7 – Familjehotellet vid Näsbyparks centrum (styrelsen ordnar tillstånd) 
 

Bil registreringsnummer: …………………………………………………………………………….. 

P-plats eller Garage (idag): ………………………………………………………………………….. 

Namn: …………………………………………………………………………………………………………. 

Adress: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer: …………………………………………………………………………………………. 

Tre-siffrigt lägenhetsnummer: …………………………………………………………………….. 

Underskrift: …………………………………………………………………………………………………. 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………… 

Lämna denna talong i brevlåda hos ledamot Lotta Hammarberg, Eskadervägen 34, plan 1  

senast söndagen den 5 juli 2020.  

Du kan också maila: eskader@live.se ifall du inte kan lämna talongen på plats. 

Var då noga med att märka mailet ”P-plats/Garage” och ha med alla uppgifter enligt ovan. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

mailto:eskader@live.se

