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Dessa föreskrifter gäller för alla uthyrda garage- och parkeringsplatser.  

§1.   Hyresavtal ska upprättas för alla garage- och parkeringsplatser.  

§2. Hyresavtalet, som är ett underavtal till bostadsrätten, förfaller automatiskt när 

bostadsrätten överlåtes.  

§3.  Hyresavtal upprättas normalt för tre månader. Avtalet förlängs automatiskt med sex 

månader om ingendera parten skriftligen har sagt upp avtalet. Uppsägningstiden är en 

månad.  

§4.   Uthyrning sker endast till bostadsrättsinnehavare och endast en bilplats (garageplats 

eller parkeringsplats) kan erhållas oavsett antalet bostadsrätter. Undantag från 

huvudregeln kan göras om det finns synnerliga skäl, vilka prövas av styrelsen efter 

särskild ansökan från bostadsrättsinnehavaren.  

§5.  Undantag från regeln i §4 kan göras om tillgången till platser vid ett tillfälle eller under 

en period överstiger efterfrågan på platser. Dessa extraplatser hyrs ut under 3 

månader och förlängs med 3 månader åt gången till efterfrågan på parkeringsplatser 

överstiger tillgången på lediga platser. Uppsägningstiden för extraplats är 1 månad.  

§6.   Uppsägning av avtal ska ske skriftligen minst en (1) månad före pågående avtalsperiod 

utgång, såvida inte annat särskilt avtalats, i annat fall är avtalet förlängt med samma 

period för varje gång.  

§7.   Kölista för uthyrning av bilplats förs i turordning av förvaltaren. Det finns en för garage 

och en till parkeringsplatser. Datum för anmälan utgör köordningsnummer. Tidigaste 

ködatum är inflyttningsdatum. För extraplatser förs särskilda kölistor.  

§8.   Upplåtelse av bilplats i andra hand får inte ske. Personer som bor i andra hand får inte 

hyra någon parkeringsplats eftersom man inte är medlemmar i föreningen. 

§9.  Hyresavtalet kan endast överlåtas till närstående som är/blir delägare till samma 

bostadsrätt som överlåtaren, såsom make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, 

syskon eller barn.  

§10.  Föreningen har rätt att ändra avgift inför ny avtalsperiod. Avgiftsändringar skall   

          aviseras senast en månad i förväg.  



§11. Föreningen fritar sig ansvar för skada av vad slag det än må vara på fordon eller annan 

egendom förvarad i fordon eller i övrigt på bilplatsen, vida skadan inte uppkommit 

genom föreningens eget vållande. Föreningen fritar sig där jämte från ansvar för  

§12.  Om bilplatsen inte kan användas pga. tillfälliga underhållsarbeten har inte hyrestagaren 

rätt till hyresnedsättning. 

§13. Hyrestagaren ska nyttja bilplatsen regelbundet för eget bruk. Bil som parkeras på den 

hyrda bilplatsen skall brukas/ disponeras/ köras av hyrestagaren.  

§14. Bilplatsen får ej uthyras/ utlånas för att tillgodose släktingars, vänners eller bekantas 

behov av parkering.  

§15. Bilplatsen får endast användas till parkering av bil eller MC.  

§16. Eluttaget på bilplatsen användes endast för motorvärmarsyfte.  

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att säga upp hyrestagarens avtal om 

ovanstående regler ej åtföljs.  

 


