
Bilpolicy	  

Regler	  för	  Brf	  Malö	  garage	  

1.	  Föreningen	  är	  ägare	  till	  ett	  garage	  med	  44	  	  garageplatser	  för	  bil	  och	  2	  för	  motorcykel.	  

2.	  Garageplatserna	  skall	  i	  första	  hand	  hyras	  ut	  till	  medlemmar	  i	  Brf	  Malö.	  I	  andra	  hand	  kan	  styrelsen	  
ta	  beslut	  om	  uthyrning	  till	  andra	  än	  medlemmar.	  Styrelsen	  skall	  sträva	  efter	  att	  ha	  alla	  garageplatser	  
uthyrda.	  	  

3.	  Tilldelad	  garageplats	  följer	  inte	  med	  automatik	  lägenheten	  vid	  försäljning.	  

4.	  Tre	  (3)	  kölistor	  kommer	  att	  styra	  tilldelningen.	  

• Kölista	  ett	  (1)	  är	  för	  medlemmar	  boende	  i	  Brf	  Malö	  och	  som	  önskar	  garageplats	  samt	  	  för	  
nyinflyttade	  som	  önskar	  garageplats.	  

• Kölista	  två	  (2)	  är	  för	  medlemmar	  och	  boende	  i	  Brf	  Malö	  som	  önskar	  en	  extra	  garageplats.	  
• Kölista	  (3)	  	  För	  externa	  personer	  som	  har	  anmält	  intresse	  av	  att	  hyra	  garageplats	  hos	  Brf	  

Malö.	  	  
• Platserna	  tilldelas	  i	  prioritetsordning	  från	  kölista	  1,	  2	  och	  3.	  

	  

5.	  Då	  antalet	  garageplatser	  är	  begränsat	  ska	  grundprincipen	  vara	  en	  garageplats	  per	  lägenhet.	  Alla	  
har	  dock	  inte	  behov	  av	  att	  hyra	  en	  garageplats	  och	  därför	  kan	  medlem	  i	  mån	  av	  tillgång	  hyra	  flera	  
garageplatser	  när	  ingen	  brist	  föreligger.	  	  

6.	  Hyresvärdens	  uppsägningstid	  för	  garageplats	  är	  9	  månader	  och	  uppsägningen	  ska	  ske	  vid	  
månadsskifte.	  För	  medlem	  med	  kontrakt	  är	  uppsägningstiden	  3	  månader.	  Vid	  avflyttning	  från	  bostad	  
upphör	  avtalet	  utan	  uppsägning	  på	  avflyttningsdagen.	  	  

7.	  Kölistorna	  hanteras	  av	  förvaltningsassistenten.	  	  Beslut	  om	  uthyrning	  och	  uppsägning	  fattas	  av	  
styrelsen.	  

8.	  Andrahandsuthyrning	  är	  inte	  tillåtet.	  

9.	  Kan	  föreningen	  inte	  tillhandahålla	  garageplats	  i	  fastighetens	  garage	  hänvisas	  medlemmen/sökande	  
till	  Euro	  Parks	  parkeringsanläggning	  på	  Monsungatan.	  

10.	  Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  förvara	  föremål,	  såsom	  exempelvis	  bildäck,	  takbox	  etc	  i	  garageutrymmet.	  
Vid	  behov	  kommer	  styrelsen	  att	  vidta	  åtgärder.	  

	  


