Parkeringsregler för Brf Hästen
Tillgång till parkeringsplatser
Det finns 35 parkeringsplatser för personbil för uthyrning till medlemmar inom föreningen.
Villkor för hyra av parkeringsplats
- Endast medlemmar boende i föreningen kan hyra p-platser.
Förverkande och uppsägning av parkeringsplats
- Inga personliga överlåtelser eller andra avtal mellan medlemmar får förekomma, leder till
förverkande och avträde från platsen.
- Utlåning av parkeringsplats till utomstående eller medlemmar är max 30 dagar per
kalenderår
- Uthyrning av parkeringsplats i andra hand till utomstående eller om medlemmen
underlåter att betala avtalsenlig hyra, leder till förverkande och avträde från platsen.
- Flytt från förening leder till förverkande och avträde från platsen inom 1 månad från
flyttdatum.
Kölista, anmälan och turordning – regler
Medlem som önskar att hyra parkeringsplats ska anmäla intresse antingen skriftligen via mail
till hasten@bredband.net eller direkt till Brf Hästens expedition. Vicevärden upprätthåller och
ansvarar för en aktuell kölista. Turordning i kölistan bestäms utifrån tidpunkt för anmälan
oberoende om det är plats med eller utan eluttag.
Medlem som anmält sig till kölista och inte godkänner anvisad plats, placeras sist i kön.
Utgångspunkten för tilldelning av parkeringsplatser ska vara sådan att ingen
lägenhetsinnehavare/medlem disponerar mer än en parkeringsplats. Vid eventuellt överskott
av parkeringsplatser kan dessa hyras ut till medlemmar som redan hyr annan
parkeringsplats. Uthyrning sker då enligt avtal som löper på en månad i taget med en
månads uppsägningstid (korttidsavtal). När det åter uppstår kö, till parkeringsplatserna, kan
korttidsavtalen enligt ovan komma att sägas upp. Har flera lägenheter lika många extra
parkeringsplatser, är det den som har haft korttidskontrakt kortast tid som blir av med sin
plats först.
Övervakning
Securitas sköter parkeringsövervakningen i området
Securitas kontrollerar att bilar står på rätt plats och sköter hantering av felparkerade fordon.
Kontrollavgiften är 400 kronor. Securitas har också rätt att transportera bort felaktigt
parkerade bilar, denna kostnad debiteras bilägaren.
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