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Tydligare regler kring 
hanteringen av extra 
parkeringsplatser och 
tydlighet i implementationen 
av dem  
Motion till samfällighetsföreningen Viltpassets årsmöte 2019 

Problembeskrivning 

Föreningen har ont om parkeringsplatser. Det har gått så långt att frågan kommer upp vid varje 

möte och ibland i hårda ordalag. 

Ett problem är att det är lite svårt att förstå vilka regler som gäller för parkering och hur köerna 

fungerar. En del regler står längst ner på sidan “Kö till extraparkering” på Viltpassets hemsida. En 

del regler står en bit ner på sidan “Parkering”. 

I samband med att vi nu har olika parkeringsplatser med olika pris har detta blivit värre. Vi borde 

ha följande köer: 

● Kö till extraplats. 

● Kö till en andra extraplats, till en tredje extraplats (min slutsats efter vad som sades på 

extrastämman 2018-10-22 att de som ska ha en andra extraplats får den bara om det inte 

finns någon som köar till sin första extraplats). 

● Om min motion om ersättning till de som låter föreningen hyra ut sin plats går igenom blir 

det också en kö till att få tillbaka sin plats. 

● Kö till större plats (byte). 

● Kö till mindre plats (byte). 

● Kö till plats med motorvärmarstolpe (byte). 

● Kö till närmare plats (byte). 
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En annan oklarhet i de nuvarande reglerna är vad det skulle kosta att ha en stor plats men inte 

som en extraplats utan den stora platsen är istället för den vanliga platsen. I rimlighetens namn 

borde det kosta skillnaden mellan avgiften för en stor och en liten plats. 

Det är svårt att idag förstå hur köerna fungerar. Jag kan inte förstå om det finns personer i kön 

som har ställt sig i kön för säkerhets skull bara för att kötiden är lång. Om vi hade haft en logg på 

händelser så hade alla kunnat se hur stor andel som tackar nej till sin plats och sedan ställer sig 

sist i kön igen. Jag tror egentligen inte det är så och den som ansvarar för kön kan nog lätt se 

detta men det finns en risk att det blir en förtroendebrist eftersom det inte går att förstå vad som 

händer i kön. 

Idé om hur situationen skulle kunna förbättras 

Se över reglerna. Lägg upp tydligare information om reglerna på hemsidan. 

Tydligare information om hur reglerna implementeras på hemsidan, till exempel att alla köer visas 

även om de är tomma. 

En “anonymiserad” händelselogg för köerna till parkeringsplatser som visar när en extraplats 

lämnades tillbaka, om det skedde byten, om platsen accepterades av den som stod först i kön till 

extraplats mm. 

Jag föreslår att… 

...årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över hur införandet av de nya dyrare platserna påverkar 

regler för byten, priser och hur många köer vi har. 

...årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se till att gällande regler för extraplatser, byten mm. samlas 

på en och endast en sida eller i ett och samma dokument som publiceras på hemsidan. 

...styrelsen ser till att samtliga köer, även de tomma, redovisas på sidan “Kö till extraparkering” 

med datum för hur länge varje köande har befunnit sig i kön och om det är den köandes första, 

andra extraplats eller vilken det nu är i ordningen som det rör sig om. 

...styrelsen ser till att det i anslutning till de olika köerna publiceras en logg med datum och 

summarisk beskrivning av varje förändring i kösituationen. 

 

   



Styrelsens yttrande : 
Motionären har helt rätt i att reglerna är svårtolkade och ibland förvirrande och att detta måste bli tydligare.  

 

Av dessa anledningar föreslår styrelsen att motionen bifalls i den mån styrelsen finner att den inte bryter 

mot GDPR (publicering av personuppgifter). 


