
  

  
 
 
Det går nu att göra den obligatoriska registreringen av våra fordon på 
parkeringen. 
Securitas börja kontrollera registreringen 1/9. Andra fordon hänvisas till 
besöksplatserna. 
 
Registreringen görs på parkera.se/vanas. Det är Brf Vanås som äger 
parkeringen. Länk kommer att finnas på vår hemsida från mitten av augusti. 
Som tillstånds kod skriver ni: S-lghtnr-trapphus, tex S-133-45d  
Ev. bil 2: S-lägenhetsnummer-trappa+1 (plustecknet måste vara med). 
Ni ska använda föreningens lägenhetsnummer, inte folkbokföringens 4-siffriga. 
Glöm inte att sätta x i rutan för ”automatisk förlängning” annars måste registrera 
på nytt varje månad! Startdatum är 20200901. Ni kan kontrollera så det stämmer 
och byta reg. nummer på Mina Sidor. Ni klickar på skapa konto och registrera er 
där för att komma in på sidan (det behövs personnummer). Ni får då ett digitalt 
parkeringstillstånd. Securitas scannar nummerplåten för att se så ni har 
registrerat er bil.  
 
Följande fordon får registreras: 
Totalt max 2 personbilar-mc-moped/lägenhet. De ska vara besiktigade, 
skattade, körbara och registrerade på en person som bor i en lägenhet med adress 
Rönnebergavägen 29-45. fordon som inte uppfyller dessa krav får inte 
registreras. 
Registreras andra fordon (tex lätta lastbilar) får dessa felparkeringsvgift ändå.  
Det finns en särskild p-ruta avsedd för mc-moped. Dessa måste vara 
registrerade i systemet med samma villkor som bilar, för att undvika p-
böter. De får inte ställas på andra p-platser. Besökande på mc-moped 
ställer sig på besökandeplatserna. 
Boende i Brf Trollenäs, Svaneholm och Vanås (och Ebo) får enligt Securitas 
inte ställa sina bilar på besöksparkeringarna på Brf Trollenäs och  
Brf  Svaneholm/Vanås. De kommer då att få felparkeringsavgift. 
 
Tillståndet är kostnadsfritt för boende men bostadsrättsföreningen får betala 
Securitas för tillstånden varje månad och kommer därför att få listor för att 
kontrollera att endast fordon som tillhör boende i föreningen är registrerade i 
systemet. 
 
För övrig information hänvisar vi till tidigare utskickad skrivelse. 
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