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Regler & villkor p-plats 
version 2021-04-29 

Definitioner 
• Föreningen: Brf Gripen 1 i Örebro (769631-7135). 

• Medlem: Godkänd medlem i föreningen. 

• P-plats: Parkeringsplats i parkeringshuset på 

Termikgatan 29 i Örebro. 

Vem får hyra? 
• P-plats hyrs endast ut till föreningsmedlem som är 

fysisk person. Endast en hyrestagare per avtal. 

• Så länge det finns kö får medlemmar hyra max en 

p-plats per lägenhet. 

• Andrahandsuthyrning eller annan överlåtelse av 

nyttjanderätten är inte tillåtet. Tillfällig utlåning 

till andra än egna tillfälliga gäster är ej tillåtet. 

Anmälan & kösystem 
• Medlem som önskar hyra p-plats ställer sig i kö via 

föreningens app, Brfify. För att ställa sig i kö 

behöver medlem samtycka till villkoren. 

• Datum och tid för när medlem ställer sig i kö utgör 

ködatum. Nya medlemmar får som tidigast ställa 

sig i kö på inflyttningsdagen. 

• Medlem ansvarar för att aktuella kontakt-

uppgifter finns angivet för kö-platsen i appen. 

• Erbjudande skickas via e-post alternativt 

meddelas via telefon. Medlem har en vecka på sig 

att svara, därefter går turen vidare. 

• Vid tre uteblivna svar eller nej förlorar medlem sin 

plats i kön. Det går bra att ställa sig i kön igen men 

då sist med nytt kö-datum. 

Hyra, hyrestid & uppsägning 
• Medlems hyra är föreningens hyra per plats plus 

10 procent. Medlem och föreningens hyra ökar 

därmed tillsammans. 

• Hyresperioden är tillsvidare. Uppsägning ska ske 

skriftligt och kan ske tidigast till det månadsskifte 

som inträffar närmast efter 3 månader från 

uppsägningen. 

• Då medlemskapet i föreningen upphör sägs 

avtalet automatiskt upp och löper ut samtidigt 

som medlemskapet upphör.  

• Hyran ska erläggas i förskott senast sista vardagen 

före varje kalendermånads början. Vid försenad 

betalning skickas ärendet till inkasso med 

tillkommande avgifter enligt gällande 

bestämmelser som följd. Föreningen äger även 

rätten att säga upp avtalet utan uppsägningstid. 

• Eventuell redan inbetald hyra betalas inte tillbaka 

vid uppsägning oavsett skäl. 

• Vid upplåtelse av medlems lägenhet i andra hand 

längre än tre sammanhängande månader sägs 

avtalet automatiskt upp. Gäller otillåten 

upplåtelse eller av styrelsen godkänd upplåtelse 

efter 2021-05-01. 

Användning & medlems ansvar 
• P-plats får endast användas för uppställning av 

personbil eller motorcykel. 

• P-plats får ej användas i/till någon form av 

verksamhet. 

• Medlem ansvarar själv för att försäkra sitt 

fordon/egendom, föreningen ansvarar ej för 

någon form av skada, inbrott eller stöld.  

• Medlem ansvarar för att fullt ut ersätta 

föreningens kostnader i de fall denne orsakat 

skador på p-platsen eller i parkeringshuset. 

• Medlem ansvarar för att omedelbart till 

föreningen enligt instruerad kontaktväg av 

styrelsen anmäla uppkomna skador. 

• Vid uppsägning ansvarar medlem för att lämna p-

plats i gott och städat skick, annars äger 

föreningen rätt att debitera medlem kostnader för 

bortforsling och städning.  

• Medlem ansvarar för att fullt ut följa skyltning och 

att parkera enligt instruerat av styrelsen, 

exempelvis korrekt användning av p-tillstånd. 

• Utöver signera hyresavtal med dessa villkor ska 

medlem även kvittera p-tillstånd vilket till 

styrelsen ska återlämnas i korrekt skick senast 

sista hyresdagen. Annars bekostar medlem 

föreningens omkostnader det medför. 
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• Medlem ansvarar för att ej utföra reparationer 

eller underhållsarbeten som är störande eller 

medför intrång på annans p-plats eller på 

allmänna/gemensamma utrymmen. Ej heller 

sådana arbeten vilka medför risk för brand eller 

annan skada på fastigheten eller annans 

egendom. 

Ändring av regler & villkor 
• Föreningen har rätt att ändra dessa villkor. 

Ändringar ska via ordinarie informationskanaler 

förmedlas senast en månad innan de börjar gälla. 

• Föreningen får låta villkorsändring gälla 

omedelbart om den är nödvändig på grund av lag, 

förordning, myndighetsföreskrift eller annan 

liknande orsak. Information om sådan ändring ska 

ske så snart som möjligt och på lämpligt sätt med 

hänsyn till omständigheter. 

• Medlem som inte accepterar villkorsändring har 

rätt att innan ändringen börjar gälla säga upp 

avtalet för vilket dessa villkor gäller till omedelbart 

upphörande. Om medlem inte säger upp avtalet 

inom denna tid anses medlem ha godkänt 

ändringen. 

Personuppgifter 
• De personuppgifter som lämnas till föreningen 

eller part föreningen anlitar i samband med att 

tecknande av hyresavtal kommer att behandlas i 

den utsträckning som behövs för att kunna 

fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, 

hyresförhandlingar, information till hyresgästerna 

och annat som hör till den löpande förvaltningen. 

Även personuppgifter som inhämtas under 

hyresförhållandet kan komma att behandlas, 

såsom uppgifter om användandet av elektroniska 

nycklar, bokningar, betalningsförsummelser eller 

störningar. 

• Personuppgifter kan komma att lämnas ut till 

organisation eller förening som hyresvärden är 

medlem i samt andra företag och organisationer 

som hyresvärden samarbetar med i sin 

fastighetsförvaltning, till exempel organisation av 

hyresgäster. 

Övrigt 
• Föreningen, fastighetsägaren eller av de utsedd 

part äger tillträde till p-platsen för erforderliga 

kontroller och nödvändiga underhållsåtgärder när 

så är påkallat. 

• Medlemmen har inte rätt till nedsättning av hyra 

eller annan ersättning vid hinder att nyttja p-plats 

eller vid kontrollavgift. 

• Eventuellt el- eller vatten-uttag får inte användas. 

Det är inte heller tillåtet att tvätta fordonet i p-

huset. 

• Föreningen fritar sig från skyldighet att fullgöra sin 

del av avtalet och från skyldighet att erlägga 

skadestånd om föreningens åtaganden inte alls 

eller endast till onormalt hög kostnad kan 

fullgöras: 

• På grund av krig eller upplopp. 

• På grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 

eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig 

myndighet som hyresvärden inte råder över och 

inte heller kunnat förutse. 


