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Org.nr: 716425-9322 

 

Kontakt akuta ärenden 

 

Vicevärd      Telefon:  0722 - 17 93 37 

 

Fastighetsjour Werner Trädgård & Fastighetsservice AB 

 Telefon:     013 – 13 10 20  (vardagar 08.00- 16.00) 

Jourtlf:      013- 35 74 10 ( övrig tid) 

 

Kontakta alltid vicevärden i första hand! 

Undvik att ringa fastighetsjouren i onödan eftersom detta kan medföra onödiga kostnader för 

föreningen. 

Observera att arbeten som ligger utanför föreningens ansvar debiteras till anmälaren.  

 

Kontakt övriga ärenden 

 

Bredband/IP-telefoni Fel på bredband eller IP-telefoni anmäls direkt till Telenor 

 

Kabel-TV Fel på kabel-TV anmäls direkt till ComHem 

 

Felanmälan Övrig felanmälan ska i första hand alltid göras till vicevärd 

 

Hemsida      https://www.hsb.se/ostergotland/brf/idrottstranaren 
 
 
Facebook BRF Idrottstränaren i Linköping  

 

Expedition Furirgatan 27 

           582 27 Linköping 

 Vanligtvis är expeditionen öppen: 

 Måndagar 18.00 - 19.00 

 

Vicevärd E-post vicevard@gmail.com 

 Telefon 0722 - 17 93 37  

 Måndag - Fredag 09.00 - 17.00  

 

Styrelsen E-post:  styrelsen@idrottstranaren.org 

mailto:vicevard@gmail.com
mailto:styrelsen@idrottstranaren.org
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1. Om föreningen 
 

Bostadsrättsföreningen Idrottstränaren bildades år 1989 och inflytt skedde under år 1991. 

Föreningen ligger i Linköping, närmare bestämt i stadsdelen T1/östra Valla. T1 ligger på tio 

minuters gångavstånd från Linköpings centrum. Området är byggt på det gamla regementet T1, 

Svea Trängkårs marker. En del av de gamla regementsbyggnaderna har bevarats och 

restaurerats vilket ger en fin blandning av hus från början av seklet och från 90-talet. 

Området innehåller många grönområden, närhet till skog och fritidsområden, ligger nära ett av 

Sveriges största universitet samt har kort gångavstånd till centrala Linköping. 

 

Föreningen har gästrum, bastu och en gemensam och trevlig grillplats. 

Föreningen har haft fast Internetanslutning sedan 1997. För tillfället är anslutningskapaciteten 

250/250 Mbit/s. 

 

Föreningen omfattar sju flerbostadshus och fem småhus/radhus. Föreningen har 94 lägenheter, 

fördelade på 12 ettor, 17 tvåor, 26 treor, 36 fyror och en femma. Till föreningen hör också två 

gruppbostäder (bostadsrättslokaler) som Linköpings kommun driver. 

Föreningens totala bostadsyta uppgår till 8 514 kvadratmeter. Föreningen har 65 garageplatser. 

Det finns också ett antal besöksplatser i områdets västra del, ut mot Valla 

industriområde/Ebbepark. 

 

Det är en självklarhet att föreningen värnar om den gemensamma miljön, både utomhus och 

inomhus. Fastigheterna ska hållas i förstklassigt skick. Det sker långsiktigt genom en 

underhållsplan men också genom alla medlemmars vardagliga ansvar. Ambitionen är att 

tillsammans ska skapa en hög boendekvalitet som leder till att medlemmarna trivs och att 

värdet på fastigheterna ökar. Gårdarna och de gemensamma utrymmena blir i det här 

sammanhanget vårt skyltfönster utåt. Det är trevligt om vårt kvarter ger ett välskött och 

välkomnande intryck. 

 

 

Föreningens administrativa förvaltning sker av HSB och telefonnumret till det lokala 

Linköpingskontoret är 013-24 02 00. 

 

Föreningens vicevärd nås på telefonnummer 0722-17 93 37 
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Orienteringstavla 
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Ambitionen 

Ambitionen är att vi tillsammans ska skapa en hög boendekvalitet som leder till att vi trivs och 

att värdet på fastigheterna ökar. Gårdarna och de gemensamma utrymmena blir i det här 

sammanhanget vårt skyltfönster utåt. Det är trevligt om vårt kvarter ger ett välskött och 

välkomnande intryck. 

Vi är en centralt belägen förening, hjälp varandra genom grannsamverkan att hålla koll på vilka 

som rör sig i området och ansvara för att stänga ytter-, förråds- och garagedörrar.  

Månadsavgift 

Vad ingår i månadsavgiften?   

• Bredband via fiber från Telenor (f.d. Bredbandsbolaget) 

• IP-telefoni från Telenor (endast fasta avgiften ingår) 

• Kabel-TV (grundutbud via ComHem) 

• Värme 

• Vatten 

• Kollektiv bostadsrättsförsäkring (det s.k. bostadsrättstillägget till din hemförsäkring 

bekostas av föreningen. Själva hemförsäkringen tecknas individuellt av varje medlem) i 

Länsförsäkringar Östgöta 

Faciliteter  

• Två varmgarage (separat kö. Finns under Furirgatan 5 och Drabantgatan 14-18) 

• Bastu med relaxrum (ingång bredvid Drabantgatan 18) 

• Övernattningsrum (ingång bredvid Drabantgatan 18) 

• Gästparkering (nedanför Furirgatan 5) 

• Två tvättstugor (Furirgatan 5 och 9)  

 

Om du önskar plats i garaget så skicka ett mejl till vicevärd. 

 

Svårt att hitta? 

Vicevärd eller någon i styrelsen visar gärna runt i området! Kontakta oss för en tid.  
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2. Styrelsen 

Styrelsens ledamöter nomineras av en valberedning och väljs av medlemmarna på 

föreningsstämman. Styrelsen har som övergripande uppgift att långsiktigt förvalta 

bostadsrättsföreningen och medlemmarnas intressen.  

På föreningsstämman beslutas vem som väljs till styrelsens ordförandepost. Övriga roller 

beslutas internt på styrelsens första konstituerande möte. I och med föreningens medlemskap i 

HSB finns även en HSB-ledamot. HSB-ledamoten är inte medlem i föreningen utan är utsedd av 

HSB.  

Styrelsen ska se till att fastigheten underhålls och den ekonomiska förvaltningen sköts på ett bra 

sätt och på så sätt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Styrelsens ledamöter ska ge sitt uppdrag den tid och omsorg samt skaffa sig den kunskap som 

behövs för att på bästa sätt ta tillvara föreningens och medlemmarnas intressen. Styrelsen 

träffas normalt en gång i månaden. 

Styrelseuppdraget är arvoderat. Föreningsstämman beslutar årligen om arvodesnivån.  

Styrelseledamöter har tystnadsplikt vilket innebär att de inte får sprida information som kan 

skada bostadsrättsföreningen, medlem i bostadsrättsföreningen eller tredjeman. Styrelsen har 

även lojalitets-, vård- och lydnadsplikt.  

Protokoll från styrelsemöten är inte offentliga, varken för medlem eller utomstående. Om du 

har begärt att få beslut från styrelsen gällande exempelvis balkonginglasning så kan du få ett 

protokollsutdrag med beslutet, men inte ta del av protokollet i sin helhet.   

 

HSB erbjuder kurser för nyvalda ledamöter och kompetensutveckling för befintliga ledamöter.  

Om du har frågor till, eller är intresserad i att engagera dig i föreningen, så tveka inte – tag 

kontakt: styrelsen@idrottstranaren.org 

 

 

 

 

mailto:styrelsen@idrottstranaren.org
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3. Vicevärd  

Vicevärdens arbete omfattar mer dagliga uppgifter såsom uppföljning av styrelsebeslut, kontakt 

med HSB, företag, hantverkare, mäklare samt praktiska frågor från de boende. Vicevärden är för 

närvarande en medlem i föreningen.  

Praktiska frågor riktas till:  

Mail: vicevard@gmail.com 

Telefon 0722-17 93 37 

Telefontider för icke akuta ärenden: 

Måndagar 09.00 – 19.00 

Tisdag – Fredag 09.00 – 17.00 

 

4. Att bo i bostadsrätt 

 

När du köper en bostadsrätt blir du bostadsrättshavare och söker medlemskap i föreningen.  

 

Innebörden av ditt köp: 

• du har rätt att bo i bostadsrätten 

• du äger en andel i bostadsrättsföreningen 

• du får ändra i bostadsrätten och belåna den 

• du ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick 

• du tillsammans med de andra i föreningen väljer styrelse till bostadsrättsföreningen 

• du betalar en avgift till bostadsrättsföreningen för att de ska sköta om huset.  

Läs mer om detta i våra stadgar.  

 

Det är stor skillnad mellan att bo i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt. I en hyresrätt är det 

vanliga att din hyra bestäms i en förhandling mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden. 

Hyran sätts utifrån lägenhetens standard, läge med mera. Likvärdiga lägenheter ska ha lika 

hyresnivåer. Du har små möjligheter att som enskild individ påverka din egen hyra.  

mailto:vicevard@gmail.com
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I en bostadsrätt är det medlemmarna i bostadsrättsföreningen som bestämmer månadsavgiften 

tillsammans. Avgiften måste täcka föreningens utgifter för lån, underhåll, sophämtning, värme 

och så vidare. Avgiften kan variera mycket beroende på föreningens ekonomi. 

Underhåll och reparationer 

I en hyresrätt är det hyresvärden som ansvarar för att lägenheten ska vara i rimligt skick och 

utrustningen ska fungera. Värden byter ut kyl, frys och annat som behövs. Om saker går sönder, 

eller om du får ohyra så hjälper värden dig. Du kan kräva underhåll med rimliga mellanrum. Du 

har rätt att måla om och tapetsera, så länge du gör det hantverksmannamässigt och inte väljer 

alltför extrema färger. Men du kan inte välja köksutrustning eller renovera precis som du vill. 

 

I en bostadsrätt ansvarar du själv för allt inne i lägenheten. Du kan renovera så som du gillar och 

välja standard efter din egen plånbok. Du är själv ansvarig för reparationer. Om toalett, spis 

eller liknande går sönder så är det upp till dig som boende att reparera eller anlita hantverkare. 

Underhåll och reparationer av gemensamma ytor, som fasad eller tvättstuga, är föreningen 

ansvarig för. 

 

Du är skyldig att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det omfattar både eventuella 

reparationer och normalt underhåll. En beskrivning av avgränsningen mellan 

bostadsrättsinnehavares och föreningens ansvar finns i stadgarna.  

 

För ett antal åtgärder, t.ex. köks- eller badrumsrenovering och andra ingrepp som berör 

fastighetsgemensamma system (el, ventilation, data, vatten, avlopp m. fl.) krävs att det görs en 

skriftlig anmälan till styrelsen innan arbetet påbörjas. 
 

Renovering av våtutrymmen  

Renovering av våtutrymmen ska utföras av behörig hantverkare. Efter genomförd renovering 

bör du begära intyg om att arbetet utförts i enlighet med gällande bestämmelser. Av intyget ska 

även framgå att utföraren har behörighet för arbetet.  

 

Ett praktiskt tips är att informera i trapphuset när arbetet planeras. Genom att informera finns 

en möjlighet att undvika att flera renoveringar sker samtidigt och därigenom förebygga trängsel 

av hantverkarbilar på gården. 
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Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd  

 

För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt stadgarna. De åtgärder 

bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt.  

Styrelsens tillstånd krävs för att göra förändringar i lägenheten som innebär  

1. ingrepp i en bärande konstruktion,  

2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme, ventilation eller annan åtgärd som 

påverkar gemensamma system eller ledningar, 

3. annan väsentlig förändring av lägenheten, med väsentlig förändring avses bl.a. åtgärd som 

försvårar eller förhindrar åtkomst till de delar av byggnaden som föreningen ansvarar för.  

 

För förändringar utanför lägenheten krävs alltid tillstånd.  

I vissa fall krävs byggnadslov för förändringar. Du svarar i dessa fall för upprättande av 

bygglovshandlingar och kostnader för bygglov. Även om det i efterhand visar sig att åtgärden 

var bygglovspliktig svarar du för samtliga kostnader för att åtgärda bristen. 

  

Om ni har några frågor så kontakta styrelsen.  

 

Se till att du söker tillstånd från styrelsen i god tid innan arbetet ska påbörjas.  

 

Inflytande och ansvar 

I en hyresrätt är det hyresvärden som äger fastigheten och har det övergripande ansvaret. Du 

kan få inflytande genom att engagera dig lokalt i Hyresgästföreningen men du deltar inte direkt i 

fastighetens ekonomiska förvaltning, val av leverantörer och så vidare. 

 

I en bostadsrätt är det du tillsammans med dina grannar som äger fastigheten 

genom bostadsrättsföreningen. Det ger möjlighet till stort inflytande men är också ett visst 

ansvar. De boende ansvarar tillsammans för att ta hand om fastighetens ekonomi, underhåll, 

avtal, leverantörer osv. 



 11 

5. Vanliga frågor  

Vad gäller vid renovering?  

Vid samtliga större renoveringar, exempelvis renovera badrum, flytta innerväggar, dra om el och 

liknande ska du höra av dig till styrelsen för godkännande. Skicka ett mejl med ritning/skiss.  

Får jag grilla på min uteplats/balkong? 

Har du uteplats till din lägenhet är det tillåtet att använda valfri grill.  

Har du balkong till din lägenhet är det endast tillåtet med elgrill.  

 

Visa alltid hänsyn till dina grannar och använd helst vår gemensamma grillplats (se kap. 5).   

Får jag glasa in balkongen? 

Ja, men det behövs bygglov från kommunen och godkännande från styrelsen. Kontakta 

styrelsen för godkännande och för frågor.    

Vad gäller för uteplatser/staket?  

Vissa lägenheter har tillhörande uteplats. Denna tillhör lägenheten och ingår i 

underhållsskyldigheten för innehavaren/medlemmen. Det är ditt ansvar att hålla uteplatsen i 

bra skick och att de liknar övriga i utseendet. Det är alltså inte ok att måla staketet lila och rosa 

med svarta prickar.  

Jag har en trasig glödlampa, kan jag få hjälp att byta den? 

Att exempelvis byta glödlampor i lägenheten, måla innerväggar, byta diskmaskin, renovera 

badrum och liknande ingår i ditt ansvar som innehavare.  
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Har föreningen tecknat bostadsrättstillägg?  

Ja. Föreningen har tecknat kollektiv bostadsrättsförsäkring (det s.k. bostadsrättstillägget till din 

hemförsäkring bekostas av föreningen). Själva hemförsäkringen tecknas individuellt av varje 

medlem.  

Det är stopp i avloppet. Kan någon komma och fixa det?  

Om stoppet sitter i övre delen av avloppet (d.v.s. där du kan komma åt att rensa, t.ex. golvbrunn 

i badrummet) så är det ditt ansvar. Stopp längre ned i rör är föreningens ansvar.  

Är du osäker – ring vicevärden.  

Får jag ha fest? 

Att ha fest någon gång är ok, men visa hänsyn till dina grannar och informera gärna dem i 

förväg. Håll musik och ljud på normalnivå och tänk på att dämpa ljudet efter midnatt. 

Vad gäller för lås och taggar? 

Lås och nycklar till lägenheten tillhör dig som boende/innehavare. Detta innebär att du ansvarar 

för att kopiera nycklar alt. byta lås. Nycklarna håller en säkerhetsklass/kopieringsskydd som gör 

att det bara är vissa företag som kan kopiera nycklarna till lägenheten. Kontakta därför vicevärd 

först. 

 

Taggar/nyckelbrickor går att köpa på vicevärdsexpeditionen till en kostnad av 100 kr/st. Ta 

gärna med samtliga taggar alt. anteckna nummer på de taggar som finns. Detta är till stor hjälp 

för oss att hålla registret aktuellt. 

 

Går det att göra något åt fiskmåsar och övriga fåglar?  

Styrelsen är medveten om att främst fiskmåsar är högljudda under häckningstiden (våren). Flera 

fastighetsägare i T1/Valla har samma problem.  

Vilda fåglar är fridlysta och det är inte tillåtet att skjuta dem utan tillstånd. Även bon med ägg är 

skyddade enligt lag.   

 

Föreningen har anlitat en specialiserad entreprenör som försöker hålla fiskmåsar och bon borta. 
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Detta är dock kostsamt för föreningen och svårt för entreprenören att få bort dem helt 

eftersom fiskmåsar är envisa och lockas till stadsmiljön av olika anledningar.  

Kan jag få läsa protokollen från styrelsemöten?  

Protokollen är inte offentliga, varken för medlem eller utomstående.  

Om du har begärt att få beslut från styrelsen gällande exempelvis balkonginglasning så kan du få 

ett protokollsutdrag med beslutet, men inte att ta del av protokollet i sin helhet. Styrelsen 

behandlar emellanåt frågor av känslig och enskild karaktär.  

 

 

5. Bra att veta  

Gemensam grillplats och odlingslådor 

 

Nedanför Furirgatan 5 har vi en gemensam grillplats och där får alla medlemmar gärna grilla och 

odla i våra odlingslådor. Du får bara odla grödor som är lagliga.  

 

Bokning av grillplats sker i Aptus-appen.  

Glöm inte att städa efter dig! Det finns en behållare för kol/aska och en för övrigt avfall.   

 

Gästrum, bastu, tvättstugor 

 

I föreningen finns ett gästrum, en bastu och två tvättstugor. Dessa bokar du enklast i Aptus-

appen eller via bokningstavlor i bredvid ingången Drabantgatan 18 (kontakta vicevärd om du 

saknar inloggningsuppgifter). Glöm inte att städa efter dig.  

 

I tvättstugorna finns ordningsregler - följ dem för allas trevnad!  
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Parkering 

Parkering på innergårdarna är inte tillåtet. Infart på gården får ske endast för i- och urlastning 

av tunga eller skrymmande föremål och för att underlätta tillgänglighet för funktionsnedsatta 

personer. Undantagsvis kan hantverkarbilar få parkeras tillfälligt på innegårdarna under 

förutsättning att de inte hindrar åtkomst till fastigheterna för t.ex. utrycknings- eller 

servicefordon. 

 

För dig som har en garageplats är det ditt ansvar att hålla ordning och städa den. Inget annat 

än bil och däck (på väggmonterade hängare) ska finnas på din plats p.g.a. gällande brandskydd 

och för att undvika skadedjur.  

 

6. Utefixardagar 
 

I föreningen anordnas utefixardagar två gånger per år. Dessa brukar vara i oktober och april. Det 

är bra om du deltar för att underhålla våra gemensamma ytor och hjälpa till att hålla 

föreningens kostnader nere. Anslag med datum, plats och tid sätts alltid upp på dörrar och 

trapphus ett par veckor före.  

 

Det är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar och få en möjlighet att påverka. Det bjuds alltid 

på fika! 

 

7. Föreningsstämman/årsmöte 
 

Det högst beslutande organet för medlemmarna är föreningsstämman som sker en gång per år. 

Denna är i maj. Som medlem har du rätt att delta på denna. Kallelse och årsredovisning delas ut 

ett par veckor före. Det bjuds alltid på fika!  

 

 

  



 15 

8. Sopsortering (Slängan) 
 

Föreningens sophantering sker i en byggnad som heter Slängan och den ligger mellan Furirgatan 

1 och 3A. Här kan du bl.a. sortera hushållsavfall, glas, kartong, batterier.  

 

Det står tydligt på varje kärl vad som får slängas.  

 

Slängan är inte platsen för byggavfall, begagnade vitvaror, datorer, möbler eller andra 

skrymmande föremål. Har man större mängder grovsopor (emballage och liknande), eller vid 

flyttstädning, rekommenderas att man själv transporterar dessa till någon av kommunens 

återvinningsstationer. 

 

Vid felaktig sopsortering medför det föreningen ökade kostnader, vilket indirekt betalas av dig 

själv och övriga medlemmar.  

 

 

 

 

9. Fastighetsskötare  
 

Werner Trädgård & Fastighetsservice AB  

 

Föreningen anlitar Werner Trädgård & Fastighetsservice AB för yttre och inre skötsel. 

Fastighetsjour: 013 - 35 74 10 (16.00.08.00 samt helger dygnet runt). 

 

All beställning av tjänster går genom styrelsen och har du synpunkter eller problem kontakta 

alltid vicevärden i första hand! 

Undvik att ringa fastighetsjouren i onödan eftersom detta medför stora kostnader för 

föreningen. 

 

Observera att föreningen debiterar arbeten som ligger utanför vårt ansvar till anmälaren. 
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10. Andrahandsuthyrning  
 

Du har möjlighet att hyra ut din bostadsrätt i andra hand om föreningen (styrelsen) godkänner 

det. Om du hyr ut din bostadsrätt i andra hand utan samtycke eller tillstånd riskerar du att 

förverka bostadsrätten (d.v.s. bli av med din bostadsrätt). 

 

För att du ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen.  

Du som hyresvärd (innehavaren/medlemmen) har fortfarande fullt ansvar för din bostadsrätt 

och om hyresgästen inte betalar hyran, om denne orsakar skada på bostaden och liknande. 

 

Det är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att avgiften till föreningen betalas in i tid. 

 

Det kan vara bra att kontakta en granne och informera denne om att du ska hyra ut din 

bostadsrätt samt lämna dina kontaktuppgifter.  

 

Om du vill hyra ut din bostadsrätt, lämna in en ansökan i god tid till styrelsen med skäl till 

uthyrning och hyresavtalet.   

 

 

11. Bilagor  
 

Stadgar 

Brandskydd 

Garagevillkor 
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Brandskydd  

 
Viktig information angående brandskydd 

 

Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar om föreningens brandskyddsföreskrifter.  

 

Förvaring av brandfarligt material inte är tillåtet i våra garage.  

 

 

• Exempel på vad som får förvaras i garage: bil, MC, däck.  

• Exempel på vad som INTE får förvaras i garage: brandfarliga vätskor, draperier, 

livsmedel, solstolar, kläder, husgeråd, sportartiklar etc.  

 

I trapphus, loft- och vindgångar ska det vara fri väg. Tänk även på detta när ni/era anhöriga, 

hantverkare m.fl. parkerar på våra gårdar.  

Det är av yttersta vikt att brandskyddet följs i vår förening.  Det är för allas trygghet att vi 

förebygger brand och håller ordning! 

 

 

 

En redogörelse för policy och brandföreskrifter finns på föreningens hemsida: 

hsb.se/idrottstranaren, http://www.msb.se och http://www.brandskyddsforeningen.se 
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Garagevillkor 

 

 

AVTALSVILLKOR HYRA AV GARAGEPLATS 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka hyresvärden och hyresgästen tagit 
varsitt exemplar.  
 
Hyresbetalning 
Hyran skall betalas förskottsvis, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Vid 
försenad betalning skall hyresgästen betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt 
lagen om ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som 
vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader. 
 
Uppsägning 
Uppsägning av detta avtal skall ske senast tre månader före avtalstidens utgång om denna är 
längst nio månader och senast nio månader före avtalstidens utgång om denna är längre än nio 
månader. För hyresgästen gäller alltid tre månaders uppsägningstid. 
 
Om hyresavtalet gäller för obestämd tid skall uppsägning från hyresvärden ske till det 
månadsskifte som inträffar närmast nio månader från uppsägningen. Uppsägning från 
hyresgästen skall ske till det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från 
uppsägningen. 
 
Detta garageavtal upphör att gälla utan uppsägning samtidigt som hyresgästen lämnar sin 
bostadsrätt i samband med försäljning av bostadsrätten. 
 
Detta garageavtal kan sägas upp av hyresvärden med omedelbar verkan om gällande 
brandskyddsföreskrifter inte efterlevs. 
 
Om du inte går med på att avflytta utan ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken har du att 
inom två månader från denna uppsägning hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. 
 
Övriga villkor 
1. Garageplatsen får endast användas för uppställning av funktionsduglig personbil eller MC registrerad på 

hyresgästen samt för förvaring av en uppsättning däck tillhörande nämnda fordon. 
2. Hyresgästen svarar för och bekostar renhållningen inom den förhyrda garageplatsen. 
3. Garagen städas 2 gånger per år av föreningen och hyrestagaren förbinder sig att tömma platsen inför denna 

dag. Datum och tid meddelas alltid i förväg. 
4. Hyresgästen godkänner garaget i befintligt skick och har sålunda inte rätt att i samband med inflyttningen 

erhålla andra reparationer, ändringar eller förbättringar än som finns angivna i detta avtal eller som avser 
sådan brist som medför att garaget inte är fullt brukbart för sitt ändamål och som inte vid avtalets ingående 
var känd av hyresgästen eller som inte med vanlig uppmärksamhet kunnat upptäckas. 

5. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att 
hyresvärden låter utföra arbete för att sätta garaget i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av 
garaget eller fastigheten i övrigt. Arbetet skall ske utan onödig tidsspillan. Hyresgästen har inte heller rätt till 
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nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten som förorsakas av tillfälliga avbrott i 
tillhandahållande av värme, vatten, elektricitet mm.  

6. Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd 
om dennes åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller 
upplopp eller på grund av sådan annan händelse som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat 
förutse, såsom arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet. 

7. Hyresgästen får ej utföra reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans 
garageplats eller på utrymme som ägs av hyresvärden, ej heller arbeten vilka medför risk för brand eller annan 
skada på fastigheten eller annans egendom.  

8. Enligt gällande brandföreskrifter och policy från brandskyddsmyndigheter är det ej tillåtet att förvara 
brandfarligt material och vätskor som befinner sig i bottenplan.  

9. I garaget får inte förvaras material såsom brandfarliga vätskor, draperier, livsmedel, solstolar, kläder, 
husgeråd, sportartiklar etc. Trasor och trassel får efter begagnandet inte förvaras i garaget. Tomgångskörning i 
garaget är förbjuden. 

10. Hyresgästen svarar för att garageporten efter passage låses och inte hålls öppen längre än nödvändigt. 
11. Hyresgästen förbinder sig att vid avflyttning lämna garaget väl rengjort samt att då till hyresvärden överlämna 

samtliga port- och dörrnycklar, även om de anskaffats av hyresgästen. 
12. Om hyresgästen efter avtalets upphörande kvarlämnar personbil, mc eller annan egendom äger hyresvärden 

rätt att på hyresgästens bekostnad bortforsla egendomen. 
 

 

 

 

 

 

 


