
Frågor och svar parkeringar BRF Mörbyskogen 1 
 

Hur ansöker jag om parkeringsplats? 
Fyll i och skicka en intresseanmälan till parkering.lokaler@morbyskogen1.se. Du hittar formuläret 
”intresseanmälan av P-plats eller Garage” under ”fliken parkeringar och lokaler” på föreningens hemsida, 
www.morbyskogen1.se 

 

Hur många parkerings/garageplatser finns det och är alla upptagna? 
Det finns ca 180 garage 80 parkeringsplatser samt ett par MC-platser. Alla parkeringar är idag upptagna 
och därför måste du ansöka om plats. Hur du gör en ansökan besvaras i föregående fråga, det är ca 20 
personer på kölistan idag. 
 

Hur lång är väntetiden på att få en parkering/garageplats? 
Det är svårt att uppskatta väntetiden på parkeringsplatserna då den varierar beroende på hur många 
som säger upp och lämnar ifrån sig sin plats. Det medför att kötiden kan vara 3 månader eller 12 
månader, beroende på hur många platser som frigörs under en månad. Historiskt sett har den 
genomsnittliga kötiden legat på 8-10 månader. 

 

Var ska jag ställa min bil medan jag väntar på att få en plats i föreningen? 
Medan Du väntar på att få en parkeringsplats i föreningen kan du som är skriven i Danderyds kommun 
ansöka om parkeringstillstånd till infartsparkeringen vid Mörbybadet som ligger nere vid E18. För att 
söka ett sådant parkeringstillstånd gå in på den här länken. http://www.danderyd.se/Trafik-och-
infrastruktur/Parkering/Infartsparkering/ 

 

Hur lång tid får jag parkera utanför min port? 
Du får parkera utanför din port för i och urlastning av ditt fordon. Du får stå parkerad i Max 15 minuter 
och du bör ha ditt fordon under uppsikt för att kunna flytta på det om det krävs. 

 

Har föreningen några gästplatser? 
Föreningen har i dagsläget inga egna gästparkeringar. Det finns 4 stycken parkeringar vid MH23 och 4 
stycken parkeringar nedanför Fribergaskolan där fordon kan parkeras med p-skiva i två timmar mellan 9-
17 på dagtid, övrig tid är det fri parkering på dessa platser. OBS. Dessa platser ägs och sköts av 
kommunen och därför måste eventuella frågor och ärenden kring dessa behandlas av kommunen och 
INTE föreningen. Det går även att parkera på Fribergaskolan under efter klockan 16:00 på vardagar, samt 
fritt på helger. 
 



Jag ska ha hantverkare hemma, var kan de parkera sin bil? 
I de fall medlemmen väljer att ha en hantverkare hemma måste denne och säkerställa att hantverkaren 
följer föreningens parkeringsregler. Föreningen har inga platser att låna ut till hantverkare som utför 
arbeten på medlems begäran. Medlemmen får låna ut sin egen parkeringsplats alternativt får 
hantverkaren parkera på kommunens två timmarsparkeringen. Hantverkare får INTE parkera mer än 15 
minuter utanför våra portar. 

 

 


