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Götenebostäders hyresgäster

Trygghetsbevakning av fordonsparkering i våra områden
För att bidra till ökad trygghet för våra hyresgäster och uppfylla önskemål från vår
kundenkät inför GöteneBostäder den 1 maj 2019 bevakning av fordonsparkering
inom våra bostadsområden. Vi vill på detta sätt medverka till minskad onödig
trafik och felaktig fordonsuppställning samt säkerställa att områdenas p-platser
inte används av obehöriga.
Nu under april ser bolaget över och kompletterar områdenas p-skyltning så att denna är
korrekt. Från och med den 1 maj och tills vidare inleder vårt anlitade bolag Säkerhetstjänst i Väst AB trygghetsbevakning av fordonsparkering i området. Kontroll av parkering på allmänna gårdsytor och outhyrda parkeringsplatser samt felaktig användning
av parkeringar för besök och rörelsehindrade kan ske alla dagar och alla tider på dygnet.
P-bot enligt kommunalt fastlagd taxa kan utfärdas för felaktig fordonsuppställning.
Parkeringskort upphör att gälla
Den 1 maj slutar också de tidigare parkeringskorten för hyrd p-plats att gälla och kan tas
ut ur fordonen. Du som upplever att någon obehörig använder din hyrda p-plats ska då
istället kontakta Säkerhetstjänst i Väst för vidare hantering av ärendet, 0510-202 50.
Observera också att eventuella synpunkter på en utfärdad p-bot inte kan administreras
av GöteneBostäder, tag istället direkt kontakt med Säkerhetstjänst i Väst.
Detta gäller i våra områden
Vi vill påminna om att besöksparkeringar inte får användas av hyresgäster i det aktuella
området. Tillfällig trafik i gångfart för i och urlastning inom området får ske liksom tidigare men fordon som blir kvar på gården mer än några minuter kommer att betraktas
som felparkerade. Bolagets egna och andra tjänstefordon på uppdrag kommer givetvis
också fortsättningsvis kunna köra och parkera i områdena när så krävs.
Vi på GöteneBostäder hoppas att vi med denna åtgärd ska öka din upplevda trygghet
och säkerhet i våra bostadsområden.
Med vänlig hälsning,
AB GöteneBostäder
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