
 

 

REGLER, HYRDA PARKERINGS- OCH GARAGEPLATSER 

 

Generellt: 

 Fordonet som parkeras ska vara i brukbart skick 

 

 Platserna är endast till för uppställning av personbil eller motorcykel.  

Parkering för lastbil, husvagn, husbil eller släpkärra/båtvagn är ej tillåtet. 

 

 Reparationer, tvätt, oljebyte är inte tillåtet. Däckbyte för personligt bruk är tillåtet om det 

sker under uppsikt och ordnade och säkra former. Tänk på att asfalt inte är ett underlag 

avsett för domkraft. 

 

 Hyresgästen får ej utföra reparations- och underhållsarbeten, ej heller sådana arbeten 

vilka medför risk för brand eller annan skada på fastigheten eller annans egendom. 

 

 Fordonet får ej stå uppställd (långtidsparkering) utan ska brukas. Fordon som har 

punktering, trasiga rutor, är obrukbara anses vara långtidsparkerade. 

 Vid avflyttning skall hyresgästen återställa platsen i tomt, gott och rent skick 
 

 Varje hyresgäst med ett hyreskontrakt har möjlighet att hyra en plats i mån av tillgång. Vi 

tillämpar kösystem. 

 

 Du måste vara ägare av fordonet du söker/har tillstånd för. 

 

 Max en plats per lägenhet. Vid särskilda omständigheter prövas ärendet separat. Se även 

pkt 2 och 4 nedan. 

Garage: 

 Får inte användas som förråd eller verksamhetslokal. 

 

 Parkering av bil, motorcykel, släpkärra eller entusiastbil är tillåtet i garage. Utöver det får 4 

st sommar- eller vinterdäck samt max 5 liter bensin i därför avsett kärl förvaras i garaget. 

 

 Fordonet ska vara i trafik (entusiastbil undantaget), registrerat, trafikförsäkrat samt 

körbart. 

 

 



Frågor och svar: 

 

1. Vilka uppgifter behöver ni ha i ansökan för parkerings- och garageplatser?  
Vi behöver personnummer samt registrerings nummer på fordonet. Dina uppgifter ska 
överensstämma i folkbokföring samt vägtrafikregister. Vid ansökan ska du ta med dig giltigt 
körkort. 

2. Måste jag vara folkbokförd på adressen för att få parkerings- och garageplatser? 
Ja man måste vara folkbokförd på adressen för att kunna få boendeparkering. 

3. Om jag bor i andra hand kan jag få parkerings- och garageplatser då? 
Nej, vi tillåter ingen andrahandsuthyrning 

4. Om jag har två bilar, kan jag få parkeringsplatser till båda bilarna då? 
Nej, du kan endast få på ett fordon.  
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