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Vill du hyra ett garage 
under ett år? Lottning 

avgör
På övre planet har föreningen ett extra garage som en gång i tiden byggdes av kommunen till 

en dåvarande boende som blivit rullstolsburen. Därför kan styrelsen erbjuda medlem i föreningen 
att hyra ett garage. Garage är en åtråvärd bristvara och därför har styrelsen beslutat om följande 
villkor: (OBS! Som tidigare mejlats, är garagets placering nu längs en kortsidessarg)

- Dispositionstiden är maximalt ett (1) år. Sedan lottas garaget ut igen

- Hyran är 300 kr per månad och erläggs månadsvis i förskott (pg 38 83 80-8) till föreningen

- Du får två nycklar till garageporten (manuell). Två nycklar ska återlämnas vid hyresperio-
dens slut

- Vid flera intresserade utses hyresgästen genom lottning

- Den som vinner hyresrätten förbinder sig att ha bilar i både sitt ordinarie garage och det 
hyrda garaget. Bilarna ska brukas av boende i föreningen. Bilarna ska vara påställda och kör-
bara. Vid villkorsbrott upphör hyresrätten och garaget lämnas tillbaka

- Garagen får inte hyras ut. Vid villkorsbrott upphör hyresrätten och garaget återlämnas

- Byter fastigheten ägare upphör hyresrätten till garaget och det återlämnas till styrelsen.

Syftet med villkoren är att erbjuda en fast bilparkeringsplats, inte att fastigheten kan ha ett för-
råd eller verkstad i sitt ordinarie garage eller i det tillkommande garaget.

Är du intresserad? Underteckna den här lappen och lägg den i föreningens brevlåda “Norr-
holmsvägen 1” som sitter på väggen till miljörummet.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 31 augusti 2019 kl 18:00, varefter 
lottning omedelbart äger rum.

Garaget kan därefter disponeras från och med söndagen den 1 september 2019 och längst till 
och med den sista augusti 2020.

Jag vill delta i utlottningen av garaget. Jag är införstådd med betydelsen av ovanstående 
villkor och accepterar dem.

Datum:...2019-08-...........................

Nhv............... Namnteckning............................................................................................

(Lämna hela denna lapp som ansökan. Resultatet tillkännages på www.alskaret.se)
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