
Policy för garage eller parkeringsplats i HSB BRF Stjernströms Väg 1.  

1. Föreningen har 15 garageplatser exklusive 1 plats som är avsedd för Sunfleet - M.  

2. Föreningens garageplatser hyrs endast ut till medlemmar som är boende i föreningen, detta gäller 

även vid godkänd andrahandsuthyrning.  

Föreningens garageplatser hyrs inte ut till juridiska personer, undantag gäller ifall firmatecknare för den 

jurdiska personen är folkbokförd i sin bostadsrätt och anses som boende i föreningen. Detta är ett beslut 

och en bedömning som görs av styrelsen.  

3. När det gäller garageplatser medges uthyrning av max 1 plats/lägenhet. 

4. I mån av tillgång kan medlem/boende hyra ytterligare p-platser. Vid kö till p-platser placeras 

medlem/boende utan garage- eller p-plats framför andra som redan har plats.  

5. Hyresavtal skall alltid upprättas mellan hyresvärden (Brf Stjernströms Väg 1) och hyresgästen.  

6. Uppsägningstiden för hyrd parkeringsplats är en hel kalendermånad. Uppsägning meddelas via 

telefon på nummer 010-442 11 00 eller via kontaktformulär på HSB. 

7. Hyresavtalet gällande garage upphör utan särskild uppsägning samtidigt med att bostadsavtalet 

upphör.  

8. Hyran skall betalas förskottsvis, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Avgiftens 

storlek beslutas årligen av styrelsen.  

9. Det fordon som huvudsakligen står på garage- eller parkeringsplatsen skall vara registrerat på medlem 

eller boende i föreningen. Fordonet måste vara inregistrerat minst 6 månader/år.  

10. Är fordonet inte registrerat på medlem i föreningen skall det finnas ett hyresavtal, leasingavtal eller 

ett intyg från arbetsgivare på att det är medlem i föreningen som brukar fordonet.  

11. Garageplatsen är avsedd för personbil.  

12. Det är inte tillåtet att stadigvarande använda garage- eller parkeringsplats för annat ändamål. T ex 

husvagn, båttrailer, släpvagn, permobil, MC, moped eller som allmänt förvaringsutrymme.  

13. Fordonet skall parkeras inom den hyrda ”parkeringsrutan”.  

14. Uppfyller inte hyresgästen villkoren i hyresavtal eller denna policy kan hyresavtalet gällande 

garageplats eller parkeringsplats sägas upp. 

15. Föreningen äger rätt att vid behov anvisa medlemmen annan parkeringsplats. 

16. Biltvätt får inte förekomma på parkeringsplatsen eller inom garaget. 

17. Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick att användas som uppställningsplats för ett av 

medlemmen nyttjat motorfordon. Medlemmen får inte använda parkeringsplats för uppställning av mer 

än ett (1) fordon. Fordonet får endast uppställas inom markerad plats. Medlemmen är skyldig att teckna 

och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldskyddsförsäkring för aktuellt fordon. Fordon som inte är i 

trafikdugligt skick får inte förvaras uppställt på parkeringsplats. Medlemmen är skyldig att följa gällande 

brandförsäkringsvillkor och de ordningsföreskrifter som fastställts inom föreningen. Medlemmen 

ansvarar för all skada inom fastigheten som kan inträffa på grund av oaktsamhet. 

tel:010-177%2059%2000
https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/

