
VIKTIGT: VID IN- OCH UTFART I GARAGET 

  Följande regler gäller för dig som hyr föreningens garageplatser 
 
 

 
 

 

1. Vid infart - en bil: Öppna garageporten med din garagedosa. Vänta till hela garageporten 
har öppnats och kör därefter in i garaget och stanna ca 5-10 meter innanför garageporten. 
Stäng sedan igen garageporten genom att klicka på din garagedosa eller vänta till den stängs 
automatiskt efter ca 10 sekunder. Var noga med att vänta till att hela garageporten har stängts 
igen innan du åker ner i garaget och parkerar din bil eller mc.  
 
2. Vid utfart - en bil: Öppna garageporten med din garagedosa. Vänta till hela garageporten 
har öppnats och kör sedan ut ur garageporten och stanna strax utanför. Stäng sedan igen 
garageporten genom att klicka på din garagedosa eller vänta till dörrens stängs automatiskt 
efter ca 10 sekunder. Vänta till hela garageporten har stängts igen och kör därefter iväg. 
 

3. Vid infart - flera bilar: Bil 1 som anländer först till garageinfarten, öppnar garageporten och 
kör in och stannar ca 5-10 meter innanför garageporten. När bil 2, som anländer efter bil 1, 
som också skall åka in i garaget skall stanna innan garageporten och invänta att garageporten 
delvis eller helt har stängts igen. Därefter får bil 2 öppna garageporten. Detta så att det blir 
tydligt för bil 1 att även bil 2 har garagedosa. Bil 1 kör sedan in i garaget och bil 2 får stanna 
innanför garageporten och väntar till hela garageporten har stängts.  
 
4. Vid utfart - flera bilar: Bil 1 som är först öppnar porten med sin garagedosa. Bil 1 kör ut ur 
porten och åker vidare. Bil 2 som åker precis efter bil 1 åker också ut ur garageporten men 
stannar strax utanför garageporten och väntar där till hela garageporten har stängts.  
 
Dessa regler vid in- och utfart gäller samtliga hyresgäster i garaget. Det är alltså inte tillåtet att 
på något annat sätt signalera vid in och utfart framförvarande bil genom att exempelvis tuta 
eller sätta på med helljuset. I övrigt gäller det att anpassa din hastighet när du kör i garaget,  
KÖR SAKTA! 
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