
INVENTERING AV BILAR OCH PARKERINGSPLATSER I NATTBRISEN 
 

Vi kommer att byta färg på de permanenta parkeringstillstånden vid årsskiftet.  

Bakgrunden till bytet är den mycket kostsamma renovering eller nybyggnation av garaget vi 

står inför. Vi behöver fastställa hur många parkeringsplatser som behövs av olika sort (för 

boende inomhus, utomhus samt gästplatser), både under och efter arbetet. 

Alla fastigheter i Nattbrisen behöver svara genom att fylla i formuläret nedan. Saknas svar 

utgår vi ifrån att hushållet inte har några bilar. 

Skicka in svaret på formuläret nedan till parkering@nattbrisen.se eller lägg det i Nattbrisens 

brevlåda vid Norra lokalen. 

Svar lämnas senast 30 juni 2019 

 

INVENTERINGSFORMULÄR 
 

FASTIGHETENS BILAR (FYLL I FORMULÄRET FÖR ALLA BILAR, ÄVEN FREKVENTA BESÖKARE) 

Fastighetsbeteckning  

Adress  

Bil  
nr 

Registrerings-
nummer 
 
(Ange t.ex. ABC 
123) 

Parkerar i 
garaget 
 
(Ja/Nej. Om ja, 
ange p-plats 
nr) 

Parkerar på 
taket 
 
(Ja/Nej. Om ja, 
ange 
norra/södra) 

Parkerings-
frekvens 
 
(dagar/månad 
som bilen står 
på angiven plats) 

Har  
P-
dekal  
 
(Ja/Nej) 

Bilägaren 
skriven i 
Nattbrisen 
 
(Ja/Nej) 

1       

2       

3       

4       

5       

ÖVRIG INFORMATION TILL STYRELSEN: 
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