
Parkeringspolicy 

Antal p-platser/garage 
• Max 1 varmgarage per lägenhet 

• Max 2 kallgarage per lägenhet 

• Max 2 p-platser per lägenhet 

• Inte mer än 3 platser totalt per lägenhet 

• Inte mer än 1 plats totalt per lokal utan undantag från styrelsen 

Kö till p-plats/garage 
Det går bara att stå i kö till en ny plats åt gången. När man har fått en tilldelad plats kan man ställa 

sig i kö igen om man önskar ytterligare plats. 

När man ställer sig i kö ska man ange om man är intresserad av p-plats/kallgarage/varmgarage. Det 

går bra att acceptera t.ex. ett kallgarage i väntan på ett varmgarage. När man står kvar i kön i väntan 

på att annan typ av plats ska bli ledig är det tillåtet att ställa sig i kö för ytterligare plats. 

Byte av p-plats/garage 
De som redan har en plats kan ställa sig i kö för byte av plats inom samma typ. Helst med en 

kommentar om vilka platser som är intressant att byta till t.ex. plats mellan xx och yy eller plats 

närmre ingång x. 

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

byte men man behåller sin plats i byteskön. Alternativt kan man i förväg lämna sitt godkännande och 

då görs bytet automatiskt när önskad plats blir ledig. 

Vill man byta till annan typ av plats/garage ställer man sig i kön på nytt. 

Uthyrning / utlåning av 
Om man under kortare tid t.ex. semester inte använder sin plats/sitt garage är det ok att låna ut 

platsen. I första hand bör man erbjuda platsen till de som står i kö för plats. 

Om man tar ut en avgift från den som lånar platsen får denna inte vara högre än den faktiska 

kostnaden för platsen. 

Vill man hyra/låna ut sin p-plats en längre period, över 6 veckor, ska detta godkännas av styrelsen 

som också kan kräva att man hyr ut enligt befintlig kölista. 

Uppsägning 
Det går inte att hyra p-plats/garage om man inte har någon lägenhet/lokal i föreningen. När man 

säljer lägenheten/lämnar lokalen avslutas befintlig parkering. Platserna kan inte tas över av köparen 

utan tilldelas via kön. 

Nycklar 
Nycklar till garagen 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 garaget kan användas. 



Övrigt 
Föreningen kan tilldela lediga platser efter behov till t.ex. vaktmästare utan att ta hänsyn till kön. 

Föreningen kan också välja att inte hyra ut en eller flera platser t.ex. om man vet att dessa kommer 

behövas till annat längre fram. 
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