
Garagepolicy

Garageplats

o Endast en garageplats per lägenhet och endast för medlemmar. Vid utträde ur 
föreningen så tillfaller platsen automatiskt styrelsen för att förmedla enligt kölista. 

Kölista

o Förmedling genom kölista. Anmälan sker till styrelsen. 

o En plats per lägenhet. 

o Endast medlemmar i föreningen. 

o Man kan inte överlåta platsen till andra medlemmar. 

o Medlemmar som redan har parkeringsplats kan ställa sig i kön igen om de önskar byta 
plats. Separat lista.

o En medlem har rätten att tacka nej till en plats och fortfarande stå kvar i kön. 

o Styrelsen har rätten att hoppa över medlem som inte svarar och förmedla platsen till 
nästa medlem enligt kölistan. 

Andrahandsuthyrning

o Max 1 år om goda skäl anges - styrelsens godkännande krävs. Om denna tid överskrids 
så överlåts platsen automatiskt till styrelsen för att förmedla enligt kölista. När 
uthyrningstiden passerats så måste medlemmen själv använda platsen 1 år innan den går 
att hyra ut igen. 

o Uthyrning i andrahand ska endast göras till föreningens medlemmar enligt kölistans 
turordning. 

o En medlem mister inte sin plats i kölistan om han/hon tackar jag till att hyra av annat 
hushåll. 

Uppsägning av p-plats

o Om avgift för p-plats inte betalats senast 1 månad efter påminnelse om betalning utgått 
har föreningen rätt att säga upp p-platsen.

o Om medlem säger upp sin p-plats kan medlemmen åter ställa sig i kö för plats med 
ködatum från när återanmälan görs.

Övrigt 

o Föreningen reserverar för att innehavare av parkeringsplats kan tvingas stå på gatan 
under eventuellt underhåll av garaget. Vid ett sådant scenario så ersätter föreningen inte 
de eventuella kostnader som då tillfaller medlemmen. 

o MC-parkering. Separat kö – samma regler. 

o Storleken på fordon får inte utgöra hinder för de andra att parkera. 

o Förbjudet att förvara annat än bilen på sin parkeringsplats. 
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	Kölista
	Andrahandsuthyrning


