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HSB BRF ÅNGBRYGGERIET I (FALUN)   

 

PARKERINGSPOLICY  
Uppdaterad policy för föreningens parkeringsplatser (2022-08-16)  

 
 

 
Föreningen har för närvarande 74 garageplatser och 12 parkeringsplatser utomhus på 117 
lägenheter. Vilket innebär att det inte finns parkeringsplatser som tillhör någon specifik 
lägenhet. Din parkeringsplats ingår aldrig vid en försäljning av lägenheten. Föreningen har ett 
kösystem för p-platser. 
 

• För intresseanmälan eller uppsägning av p-plats kontakta HSB MälarDalarna på telefon 
010-303 27 00. HSB administrerar kön och hanterar kontrakt samt fakturering av avgift. 

 
• När en bostadsrättsinnehavare begär om uppsägning av p-plats eller ska sälja sin 

lägenhet blir denna parkeringsplats ledig och tilldelas i turordning till den person som 
står först i kö till parkeringsplats. 
 

• Bostadsrättsinnehavare hyr en p-plats för eget nyttjande och kan inte låta andra personer 
eller företag nyttja den i andra hand. 

 
• Bostadsrättsinnehavare går före andrahandshyresgäster i parkeringskön. 

 
 

Garageplatser med Laddboxar 
 
Föreningen har under 2022 investerat i 23 laddboxar i garaget (p-plats nr 1-12 och 14-24). 
Laddboxplatserna är till för bostadsrättsinnehavaren som äger, leasar eller på annat sätt har 
dispositionsrätten till en elbil eller laddhybrid.  
 
I takt med att föreningens bostadsrättsinnehavare skaffar sig en elbil eller laddhybrid kommer 
byte mellan garageplatser att behöva genomföras. Det är endast möjligt att få tillgång till 
laddbox när du har en garageplats. 
 

• Intresseanmälan för laddboxplats görs till Styrelsen (kontaktperson för närvarande är 
Henrik Andersson, henrik@ffrans.se ) 
 

• Tilldelning av laddboxplats sker enligt följande ordning: 
o Har bostadsrättsinnehavaren redan en plats med laddbox behåller man sin plats. 
o Har bostadsrättsinnehavaren en plats som inte har laddbox gör hen ett byte med 

en garageplats med laddbox. Turordningen för byte kommer att börja på 
garageplats nr 24 och gå ner mot nr 1 för de laddboxar som inte redan används. 

 
• Nyttjande av laddbox ska vara kostnadsneutralt för medlemmarna och hanteras enligt 

följande: 
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o Månatlig avgift om 200 kr (läggs till garagehyran) 
o Kvartalsvis fakturering av elförbrukning 

 
• Vid anslutning till laddbox tecknas ett nytt hyresavtal.  


