
     
 

 

Bostadsrättsföreningen Sjögården 
  

Biluppställningsplatser (reviderat 2013-01-16)  Flik 22 i lägenhetspärmen 

 

Regler för hyra av garageplats och upplåtelse av bilplats utomhus (ytplats) samt 

regler för kö och turordning vid uppsägning av extra bilplats. 

Dessa regler är komplettering till regler i hyresavtal resp. upplåtelseavtal och är antagna av 

styrelsen 2012-04-11. 

 

Brf Sjögården omfattar 50 lägenheter. För uthyrning finns 44 bilplatser i garaget 

(garageplatser), 7 bilplatser utomhus (ytplatser) samt 3 platser i garaget för mc/moped. 

Grundregel: Bostadsrättshavare (brh) som äger bil eller disponerar bil (t ex tjänstebil) har 

rätt att hyra en garageplats eller att nyttja en bilplats utomhus (ytplats) med 

upplåtelseavtal. 

Överblivna garageplatser efter fördelning enligt grundregeln får hyras av brh som ”extra” 

plats. Övriga ytplatser får upplåtas som ”extra” plats till brh. 

För varje bilplats skrivs avtal. Avtal för förstahands garageplats och förstahands ytplats 

gäller tills vidare med uppsägningstid 3 månader från båda parters sida. 

Avtal för extra plats gäller tills vidare. Uppsägningstiden är en månad från båda parters 

sida. Då extra garageplats lämnas har hyresgästen rätt att välja vilken av de hyrda 

garageplatserna som skall behållas.  

 

Avtal om hyra av garageplats och upplåtelse av ytplats får inte överlåtas och 

andrahandsuthyrning (upplåtelse) är inte tillåten. Däremot kan egen bilplats lånas ut till 

annan brh eller anhörig för kortare tid, till exempel under semester, på utlånarens ansvar. 

Vid försäljning och avflyttning från lgh återlämnas bilplats till brf i samband med 

avflyttning. Tillträde för ny brh sker tidigast vid tillträde av lgh. Ny brh garanteras inte att 

överta bilplats som förre brh haft men garanteras bilplats enligt grundregeln. 

 

Ny brh ska i samband med köp av lägenhet och med angivande av inflyttningsdag 

skriftligen ”beställa” bilplats och därvid  prioritera val av garageplats eller ytplats. 

Brf skall tilldela den nye brh plats med hänsyn till prioritering och gällande kölistor. Ny 

brh har företräde till prioriterat val av garageplats före brh som söker extra plats. Om ny 

brh inte kan få prioriterat val skall han placeras på kölista. Om brh har erhållit prioriterat 

val, men senare vill byta, placeras han på kölista och får vänta sex månader. 

 

Om ny brh eller tidigare brh, som skaffat bil, prioriterat garageplats som första val och det 

finns ”extra” garageplats skall extraplats omgående sägas upp. 

En kö skall finnas för extra garageplats och en kö för extra ytplats. Ordning inom kön är 

datum för skriftlig ansökan. Tidigast ansökan, först i kön. 

Den som fått lämna extra plats placeras i kön för extra plats i den ordning som ansökan 

gjordes från början. 

För extraplatser gäller först in först ut. 

 



Karenstid 

Sägs en garageplats eller ytplats upp av innehavaren gäller sex månaders karenstid innan 

man kan hävda rätten att på nytt få hyra garageplats eller få disponera ytplats. 

Ovanstående regler är antagna av styrelsen för bostadsrättsföreningen Sjögården 2012-04-

11 §. 

 

Ovanstående regler har ändrad lydelse enligt kursivering stycke 2 rad 3. Beslut av brf 

Sjögårdens styrelse § 11 den 2013-01-16. 
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