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POLICY FÖR PARKERING OCH 
KÖHANTERING I HSB BRF HÖGAHOLM 
Föreningen tillämpar en digital köhantering där avtalsteckning, uppsägning och 
köhantering hanteras av medlemmen själva genom inloggning i Mitt HSB via 
www.hsb.se/malmo  

För inloggning behövs antingen mobilt bank-ID eller användarnamn och lösenord. Vid 
behov av support, kontakta HSB Malmö på tel: 010-442 30 00. 

För allmänna frågor, eller återlämning/uthämtning av nycklar till kallgarage bokas tid 
med förvaltningen via e-post: hogaholm.forvaltningmalmo@hsb.se eller via 
ovanstående telefonnummer. 

Policy för parkering och köhantering gäller från 2020-06-01 

• Endast medlemmar i föreningen kan hyra en parkering eller ställa sig i kö. 

Sambos eller makar som ej är medlemmar, partners, inneboende och övriga som 

är folkbokförda men ej är medlemmar får ej hyra parkering eller ställa sig i kö.

• Det är möjligt för en medlem att hyra två p-platser (utomhus) i mån av 
tillgången till lediga platser, dock endast en garageplats per medlem. Alltid max 
två platser totalt. 

• Kölistan är gemensam för föreningens samtliga parkeringsplatser. Det är 
hyresgästens eget ansvar att före avtalsteckning förvissa sig om, via ritningar 
eller platsbesök, att platsen fungerar för tänkta behov.

• Den som hyr parkering ska hyra för eget bostadsparkeringsbruk och ska därför 
äga och bruka ett motorfordon i kördugligt skick.

• Fordonet får inte vara avställt eller ha körförbud och får storleksmässigt ej 
överstiga personbil klass 1. Hyrd plats får inte användas som uppställningsplats 
för släp, husvagnar eller dylikt.

• Hyrd plats sägs upp automatiskt samtidigt som ditt bostadsrättsavtal upphör. 
Detta innebär att du inte behöver säga upp en plats om du avser att överlåta hela 
andelen i din bostadsrätt.
Om du överlåter hela din bostadsrättsandel till annan person men bor kvar 
förlorar du på motsvarande sätt din hyrda plats, då ditt bostadsrättsavtal upphör.

• Att hyra ut parkeringsplats, kallgarage eller garage i andra hand är inte tillåtet.
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