
Ordnings- och trivselregler för Slagverkets Samfällighet 
 

Garagen 

Det är av yttersta vikt att hålla garagen rena från så mycket brännbart material som möjligt. 
För att vid en eventuell brand få ut fullt försäkringsbelopp för byggnaderna är detta av 
yttersta vikt. 
 
Nedan följer ett utdrag ur Norrköpings Brandförsvars skrift: 
Förvaring av brännbart material gemensamhetsgarage 

 
I radgarage (port framför varje plats) får finnas: 

• Ett motordrivet fordon 

• 4 stycken däck 

• Produkter för underhåll av fordonet 

• Spolarvätska om maximalt 5 liter 

 
I flerbilsgarage (fler platser med gemensam port) 

• Ett fordon 

• 4 stycken däck 

 
Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och 
acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage. 
Ingen annan verksamhet än uppställning av fordon får förekomma fritt i 
gemensamhetsgarage. 
Vid s k brandsyn av Brandförsvaret kontrolleras ovanstående.  
 
Till ”storgaraget” går det att köpa sin egen fjärrkontroll. Detta ombesörjer man själv och står 
också för kostnaden av fjärrkontrollen. Telefonnummer dit man ringer för att beställa finns 
på garageporten. 
 
Ordningsregler: 
Det är inte tillåtet att: 

• Parkera och köra på gång- och körbanor annat än för i- och urlastning 

• Parkera på gräsytor 

• Tvätta fordon i området 

• Köra moped inom området 

• Ha katter och hundar lösa inom området 

• Ha husvagnar och släpfordon uppställda på parkeringsplats mer än 5 dygn 

• Skräpa ner inom området 

• Genomföra reparationsarbeten i garagen 

• Använda någon form av öppen eld i garagen 

• Ha annat än bil och däck i garagen 

• Batteriladdning i garaget är förbjudet enligt motion till årsstämman 2014. 



• Laddning av elbilar i garagen är inte tillåtet då elnätet är underdimensionerad för 

ändamålet. 
 
Vi vädjar att: 

• Alla ställer in sina bilar i garagen  

• Försiktighet visas när ni kör bil eller annat fordon, respektera hastighetsbegränsning 10 

km/h 

• Se till att din garageport är stängd och låst ordentligt när du lämnar garaget 


