
Policy för extraförråd 

Antal förråd 
• Max 2 extraförråd per lägenhet 

• Max 1 extraförråd per lokal 

Har man både lägenhet och lokal i föreningen gäller reglerna för lägenhetsinnehavare. 

Kö till förråd 
Det går bara att stå i kö till ett förråd åt gången. När man är tilldelad ett förråd kan man ställa sig i kö 

igen. 

När man ställer sig i kö kan man ange vilken typ av förråd man är intresserad av. Det går bra att 

acceptera t.ex. ett mindre förråd i väntan på att något större ska bli ledigt. När man står kvar i kön i 

väntan på t.ex. ett större förråd går det bra att ställa sig i kö för ytterligare ett förråd. 

Byte av förråd 
Byte av förråd gör normalt sett bara om man har tagit t.ex. ett mindre förråd i väntan på ett större 

och står kvar i förrådskön i väntan på byte. 

Om man inte svarar på mail alternativt meddelande lämnat via telefon inom två dagar görs inget 

byte men man behåller sin plats i byteskön. Väljer man att byta förråd måste det gamla förrådet 

tömmas inom 30 dagar. 

Uthyrning/utlåning 

Förråden får inte hyras ut i andra hand. 

Uppsägning 
Det går inte att hyra extraförråd om man inte har någon lägenhet/lokal i föreningen. När man säljer 

lägenheten/lämnar lokalen sägs även extraförrådet upp. Extraförråd kan inte tas över av köparen 

utan tilldelas via kön. 

Är förrådet uppsagt men inte tömt kan föreningen tömma förrådet och debitera den tidigare 

innehavaren för detta. 

Nycklar 
Nycklar till extraförråd ska lämnas till vaktmästaren senast dagen då avtalet upphör (normalt sett 

den siste i månaden). Det går bra att lägga nycklarna i brevlådan utanför kontoret i 3E om man inte 

får tag på vaktmästaren. 

Lämnar man inte in nycklarna i tid kan föreningen debitera kostnaden för ny cylinder samt nya 

nycklar så att förrådet kan användas. 

Övrigt 
Föreningen kan välja att inte hyra ut ett extraförråd om föreningen har eller kommer ha behov av 

förrådet. 


