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Ordningsregler och villkor för garageplats 

Allmänt 

Hyresgästen förbinder sig att hålla sig uppdaterad och följa hyresvärdens ordningsregler. 

Garageplatsen är endast avsedd för fordon, som framgår av ditt avtal, som är i trafikdugligt 

skick och registrerad i Transportstyrelsens fordonsregister. Fordonet ska tillhöra eller 

kontinuerligt disponeras av någon i det egna hushållet. 

Garageplats är kopplad till respektive lägenhet under avtalstiden. Hyresgäst får inte hyra ut 

eller låna ut garageplats i andra hand. Styrelsen kan bevilja en andrahandsuthyrning om det 

finns ett andrahandskontrakt på lägenhet.  

Hela fordonet ska placeras inom de målade linjerna som avgränsar platsen. Placering ska 

göras så att åtkomst till fordon på angränsande plats inte hindras.  

På garageplatsen får en uppsättning hjul samt plåtskåp förvaras. Fästen för takbox ska 

godkännas av styrelsen. Vid avtalets upphörande tillfaller väggfasta anordningar Brf 

Kolarängen. Fordon får endast parkeras på hyrd plats. Man får ställa en MC/moped eller 

motsvarande tillsammans med bil om dessa ryms inom markerad ruta.  

Hyresgästen ska följa brandföreskrifter som finns från MSB och andra myndigheter. Man får 

maximalt förvara 5 liter brandfarliga vätskor i garaget under förutsättning att de förvaras i 

ett plåtskåp. Gas- och gasoltuber får inte förvaras i garaget. 

Avfall som gamla bilbatterier, bildelar, uttjänta däck samt oljor och kemikalier får inte 

förvaras eller lämnas i garaget. Miljöskadligt avfall ska alltid lämnas till kommunens 

återvinningscentral. 

Städning av garageplatsen ska göras av hyresgästen. Oljeläckage från fordon ska förhindras. 

Om olja hamnar på golvet ska den omgående tas bort av hyresgästen och golvet rengöras så 

inte asfalten förstörs. 

Mindre underhåll av fordon t.ex. byte av tändstift får göras i garaget. Svetsning, 

lackeringsarbeten, rostskydd, oljebyte eller annat miljöskadligt arbete är inte tillåtet. 

Byte av däck får ske på tvättplatsen. Asfaltsbeläggningen tål inte belastning av domkraft eller 

pallbock. Dessa skapar hål i asfalten. Du måste använda ett lämpligt underlag t.ex. 

plywoodskivor eller liknande. 

Motorvärmare får inte vara inkopplad. Långvarig underhållsladdning är inte tillåtet. Tillfällig 

laddning av bilbatteri (max 24 timmar) är tillåtet. Elkabel som ej är ansluten till fordon, får 

inte lämnas kvar i eluttaget. 

El- eller hybridfordon får inte laddas via eluttaget. 
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Tvättplats se separata ordningsregler.  

Tomgångskörning är inte tillåten. 

Lek får inte förekomma i garaget. 

Rökning är inte tillåten i garaget. 

Säkerhet 

• Fjärrkontrollen till garageporten är en nyckel som är stöldbegärlig och får inte lämnas 

kvar i bilen. Kommer fjärrkontrollen på avvägar riskeras säkerheten för samtliga bilar i 

garaget. 

• Kontrollera att porten är stängd och den röda blinkande lampan är släckt innan du åker 

vidare. 

• Du bör känna till var brandsläckarna finns och hur de fungerar. 

Försäkring 

• Hyresgästen ska enligt avtalet, teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och 

stöldförsäkring för fordon i avtalet.  

• Hyresgästen måste följa gällande brandförsäkringsvillkor. 

• Hyresgästen ansvarar för all skada inom garaget som vållas av hyresgästen själv, 

hyresgästens hushållsmedlemmar eller av hyresgästen anlitade personer. 

Friskrivning 

Brf Kolarängen är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning 

eventuellt uppkommen skada på eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och 

reservdelar samt däri förvarade effekter, såvida inte skadan bevisligen direkt vållats av 

föreningen eller dess ombud, 

Brf Kolarängen friskriver sig från allt ansvar som ej är lagstadgat. 

Nyckel 

När du tilldelats garageplats kommer nyckelansvarig att ge din portnyckel behörighet till 

dörrarna i garaget. Till garageporten används en fjärrkontroll som du blir tilldelad. Denna har 

en unik digital identitet som ger tillträde till det garage där du har din bilplats. Om du tappar 

bort fjärrkontrollen måste du omgående meddela detta till nyckelansvarig 

nycklar@kolarangen.se som spärrar dess användning. Samtliga kostnader vid förlust av 

fjärrkontrollen bekostas av hyresgästen. 

Hinder i nyttjanderätten 

Hyresgästen har inte rätt att erhålla nedsättning av hyran för hinder och men i 

nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av fastigheten.  
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Uppsägning 

Föreningens styrelse har rätt att säga upp hyreskontrakt för garageplats p.g.a. 

omdisponering av ytor och för ändring av villkor och ordningsregler.  

Uppsägning från föreningens sida får även ske vid felhantering som bryter mot gällande 

villkor och ordningsregler. 

I övrigt får uppsägning från föreningens sida ske endast om hyresgästen, trots uppmaning till 

rättelse, bryter mot gällande ordningsregler eller vållar allvarliga olägenheter för övriga 

hyresgäster. Försent erlagd avgift kan vara skäl för uppsägning. 

Villkor i hyreskontrakt 

Det finns ytterligare villkor i ditt hyreskontrakt för garageplats som inte tas upp i detta 

dokument. 

 

Vissa undantag beträffande villkor för garageplats gäller för föreningens egna garageplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då fel upptäcks 

Gör en felanmälan till HSB felanmalan.mail@hsb.se eller tfn (vx) 010-442 50 00 

Vid akuta situationer som inte kan vänta till nästa vardag  

Ring Jourmontören tfn 08-657 77 22 

Vid nödsituation i området 

Vid brand eller pågående inbrott ring SOS 112. 

Vid stöld, stöldförsök eller intrång, meddela alltid polisen även om skadan är liten.  
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Tvättplatsen 

 

• Tvättplatsen får endast nyttjas av de som hyr garageplats. De som 

även hyr parkeringsplats utomhus, får använda garagets tvättplats för 

det fordon som parkeras utomhus. 

 

• Tvättplatsen ska spolas ren efter varje användning. 

 

• Fimpar, papper, löv och annat skräp får under inga omständigheter 

spolas ner i avloppet utan ska sorteras bort och slängas där det hör 

hemma. Skräp i rensavloppet för sedimenteringstanken medför 

översvämningsrisk. 

 

• Ej miljöskadligt avfall kan slängas i hushållssoporna. Avfettnings-

medel och annat miljöskadligt avfall ska lämnas till återvinnings-

centralen. 

 

• Stäng alltid av vattenkranen och öppna sprutmunstycket innan du 

lämnar tvättplatsen. Slangar och munstycken tål inte ett kontinuerligt 

vattentryck. 

 

• Parkering på tvättplatsen är inte tillåten. 

 

• Mindre underhåll av fordon får göras i garaget. Svetsning, 

lackeringsarbeten, rostskydd, oljebyte eller annat miljöskadligt arbete 

är inte tillåtet. 

 

• Du måste använda ett lämpligt underlag t.ex. plywoodskivor eller 

liknande om du använder domkraft eller pallbock eftersom dessa 

skapar hål i asfalten. 

 

 


