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Ordningsregler och villkor för parkeringsplats utomhus 

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

Parkeringsplats 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. 

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

ut eller låna ut parkeringsplats 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. 

Biltvätt är inte tillåten på Brf Kolarängens mark. 

Lek får inte förekomma på parkeringsplatsen. 

Parkeringsplats med el 

Nyckel till motorvärmaruttaget kan hämtas hos fastighetsskötaren. Eluttaget får belastas 

med max 2200 W. Elanslutning får användas för anslutning av motorvärmare eller 

kupévärmare. El- eller hybridfordon får inte laddas via motorvärmaruttaget. Kabel som 

används för anslutning av motorvärmare ska vara godkänd för utomhusbruk. Luckan till 

eluttaget ska vara låst. Motorvärmarkabel som ej är ansluten till fordon, får inte lämnas kvar 

i eluttaget. 

Renhållning 

Hyresgästen är skyldig att hålla rent på sin parkeringsplats. Den som hyr parkeringsplats 

längs med trottoar ska hålla platsen tillgänglig för snöröjning på begäran av 

fastighetsskötare. 

Friskrivning 

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.  

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.  
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Uppsägning 

Föreningens styrelse har rätt att säga upp hyreskontrakt för parkeringsplats 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 bilplatsavtal 

Det finns ytterligare avtalsvillkor i ditt bilplatsavtal som inte tas upp i detta dokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då fel upptäcks 

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

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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