Ordningsregler
Garage L, N samt MC-förråd.

Vi respekterar våra garagebyggnader och visar respekt mot våra grannar
●

I garagen får ingen hantering med brännbara vätskor ske. Inga reservdunkar får
förvaras i anslutning till tilldelad plats (undantaget är reservdunk förvarad inne i
personbil, i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer).

●

Ingen laddning får ske av fordon eller batterier. Detta gäller även underhållsladdning
av batterier till bil, MC och El-cykel/el-moped.

●

Service och reparation är ej tillåtet. Platserna är endast anpassade för uppställning
av fordon.

●

Vid olje/bensin/diesel/bromsvätske-läckage ska detta omgående åtgärdas. Läckta
vätskor ska saneras omgående och felanmälas till styrelsen för bedömning om
ytterligare saneringsåtgärder krävs.

●

Inga egna installationer får utföras. Önskade installationer ska godkännas och
sanktioneras av styrelsen. Egna el-installationer är idag direkt olagliga och medför
polisanmälan och nyttjandeförbud av platsen. Är installationen direkt farlig kan delar
av el-anläggningen tvingas kopplas ur tills dess att installationen är åtgärdad.

●

Det är inte tillåtet att låna ut nycklar till icke boende på Musserongången.

●

2:a-handsuthyrning av plats tillhörande fastighet kan p.g.a. ovanstående punkt
endast ske till andra boenden på musserongången.

●

2:a-handsuthyrning av hyrplats är ej tillåtet. Detta medför att avtalet omgående sägs
upp och platsen återgår till kön. Innestående medel är även att se som förverkade.

●

Byte av ordinarie plats sker i samråd med styrelsen så att denna kan uppdatera
register över platsinnehavare.

●

Byta av extraplats tillåts endast undantagsfall i samråd med styrelsen. Detta för att
en ev. kö inte ska kringgås.

Anslag till MC-Förråd

Vi är gemensamt ansvariga för att:
1.
2.
3.
4.
5.

Här förvaras endast MC/Moped
Här servas eller repareras inte några fordon
Här förvaras inte några brännbara vätskor
Här förvaras inte något brännbart material
Inga egna elinstallationer görs. Inga installationer av fast inredning får utföras
utan styrelsens medgivande.

Vid läckage av olja, drivmedel eller bromsvätska ska detta saneras omedelbart. Meddela
även styrelsen om incidenten så att ev. ytterligare åtgärder kan initieras.

