
Regler för hyra av garage i Vesslan. 
 

1. Alla lägenheter är garanterade en garageplats. 
2. I mån av plats kan lägenhetsinnehavare få hyra ytterligare en garageplats, vilket 

innebär att en lägenhet kan ha max två garageplatser. 
3. De platser som inte hyrs av innehavare av lägenhet, hyrs ut externt. 
4. Om någon lägenhetsinnehavare vill hyra ytterligare en plats, så sägs en extern upp. 

Turordningen är att den externa som hyrt sist sägs upp först. Max två garageplatser per 
lägenhet. 

5. Det kan uppstå fall där en lägenhet som inte har hyrt garageplats ändrar sig och vill 
hyra garageplats, eller att den lägenheten säljs och nya innehavaren vill ha garageplats. 
I dessa fall sägs i första hand en extern upp. Om det inte finns sådan plats, så sägs 
plats upp bland de som har två platser. Turordningen är att den som hyrt extraplats sist 
sägs upp först. 

6. Kontraktet för de som hyr extraplats ska vara med kort uppsägningstid, en månad och 
att det i kontraktet klart står de regler som gäller. 

7. I kontraktet med de externa ska också en månads uppsägningstid gälla. 
8. Platserna 51 – 55 och 104 är förberedda för el- och hybridbilar. Dessa platser har en 

högre hyra än övriga platser om de används för el- och hybridbilar. Separat elmätning 
görs, som debiteras innehavaren av platsen. Platserna kan hyras ut som vanlig 
garageplats till ordinarie hyra. Dock kan innehavare av sådan plats få byta till annan 
garageplats om nya lägenhetsinnehavare har behov av laddplats, eller att någon byter 
bil till el- eller hybridbil. Styrelsen kan också besluta att bygga ut fler platser för 
elbilar om behov uppstår. I så fall byggs systemet på med plats 56 och framåt. 

9. Om någon pga medicinska skäl vill byta plats, så skall läkarintyg lämnas till HSB som 
noterar detta i kölistan och då kan förtur beviljas. 

10. Garageplatsen skall hållas ren och snygg, dvs om tex oljeläckage skulle uppstå, så 
åligger det innehavaren att sanera och rengöra platsen. Om detta inte görs kan 
föreningen debitera kostnaden för att åtgärda föroreningen på lägenhetsinnehavaren. 
Samma villkor gäller även för externt uthyrda platser. 

11. Garageplatsen är inget förråd, dvs inget förvaringsutrymme. Dessutom kräver 
brandskyddet och Räddningstjänsten att inget brännbart material får förvaras i garaget. 
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