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Policy för uthyrning av bil och mc platser
Föreningen har:
• 53 bilplatser med motorvärmare
• 119 bilplatser i kallgaraget
• 17 dubbelplatser i nedre kallgaraget
• 108 bilplatser i varmgaraget
• 4 mc platser i kallgaraget
• 7 mc platser i varmgaraget
• 34 bilparkeringsplatser för gäster
• Av ovanstående platser i garagen har 20 st laddningsstolpar – till dessa finns en särskild kö.
I föreningen finns 286 lägenheter. Totalt disponerar föreningens medlemmar 1,1
plats/lägenhet. Max 2 parkeringsplatser kan erhållas / lägenhet.
Bilplats är inte bunden till lägenheten dvs. vid försäljning går säljarens bilplats till kön.
Rätten till platsen upphör vid lägenhetens överlåtelsedatum.
Bilplats kan endast hyras av medlem i bostadsrättsföreningen.
Godkända andrahandsboende kan köpa tillfälliga parkeringstillstånd – se nedan.
Köplats räknas från den tidpunkt då behov anmäldes till HSB. Kölistan sköts av HSB.
Medlem som inte tidigare disponerar bilplats har företräde i kön framför medlem som önskar
ytterligare en plats.
Medlem som har endast en bil på en dubbelplats kan bli tvungen att byta till enkelplats om
platsbrist råder.
I väntan på anvisad permanent plats kan medlem få tillfälligt parkeringstillstånd som gäller på
gästparkeringarna. Tillståndet utfärdas av styrelsen och gäller max tre månader i taget.
Kostnaden är 500 kronor per månad.
Önskemål om byte av plats lämnas till HSB. ”Platsbytare” placeras i samma kö som
”nyansökare”. Om medlemmar själva kommer överens om att byta plats medges detta
utanför kön. Dock måste platsbytet meddelas HSB.
Då plats kan erbjudas meddelas medlemmen per telefon, mail eller sms av HSB.
Erbjudandet skall besvaras inom fem arbetsdagar, nej tack eller uteblivet svar medför att man
tas bort från listan och erbjudandet går till nästa på kölistan. Är man fortsatt intresserad av
plats får man återkomma med ny intresseanmälan.
Snöröjning på egen plats görs av hyresgästen.
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