
 

Bostadsrättsföreningen Astrakangatan 
 
Parkeringspolicy  
Denna parkeringspolicy är avsedd för att redogöra vad som gäller för Brf Astrakangatans 
samtliga parkeringsplatserna.  
 
Parkeringsplatserna  
Föreningen har 22 parkeringsplatser avsedda för uthyrning till förenings hushåll. Med hushåll i 
denna policy menas i någon av föreningens lägenheter permanent boende medlem, medlems 
make, maka, sambo, registrerat partner eller vuxet hemmavarande barn. Det är möjligt för 
grannar som inte är medlem i föreningen att hyra en parkeringsplats.  
 
Kostnad  
Hushållet betalar 325 kronor per månad för att hyra en parkeringsplats.  
Utomstående betalar 450 kronor per månad för att hyra en parkeringsplats. Kostskillnaden är för 
att icke föreningsmedlemmar måste betala moms, och föreningen måste betala en avgift till vår 
förvaltare, Frubo, för att sköta moms-betalningen.  
 
Avtal  
Föreningens förvaltare Frubo hanterar våra parkeringsavtal. Kontakta Styrelsen för att få 
information om lediga parkeringsplatser och för att ordna ett avtal att fylla i och skriva på.  
 
Betalning  
De som hyr en parkeringsplats får en faktura från föreningens förvaltare, Frubo. Fakturor ska 
betalas i tid.  
 
Uppsägningstid  
Uppsägningstid är 3 månader. Kontakta Styrelsen för att säga upp avtalet.  
 
Turordning  
Brf Astrakangatans parkeringsplatser är avsedd först och främst till förenings hushåll. Föreningen 
tillämpar en så kallad rak kö, vilket innebär att den medlem som står överst på kölistan först 
tillfrågas när ledig parkeringsplats finns. Önskemål om parkeringsplats anmäls skriftligen till 
föreningens styrelse. Om medlemmen avböjer erbjuden plats, innebär detta att medlemmen 
stryks från kölistan. Om det finns icke hushållsmedlemmar som hyr ut en plats kommer 
föreningen att säga upp kontraktet – uppsägningstid blir 3 månader.  
Medlemmar får byta parkeringsplats, men den måste stå för avgiften som Frubo AB tar för att 
skriva nya kontrakt och andra administrativa kostnader.  



Besöksparkering  
Föreningen har inga besöksparkeringsplatser. Gäster ska parkera i en offentlig parkeringsplats i 
området. Det är möjligt för en hushållsmedlem som har hyrt ut en parkeringsplats att parkera sin 
bil på ett annat offentligt ställe för att låta gästen parkera sin bil i den hyrda platsen.  
Medlemmar och gäster får inte parkera i föreningens parkeringsplatser som inte är uthyrda. Om 
ett hushåll vill använda en ledig parkeringsplats till gäster så får hushållet hyra ut och betala för 
platsen. Just nu har vi flera medlemmar som hyr ut en extra plats till sina gäster.  
Om du inte har hyrt en av föreningens parkeringsplatser får varken du eller dina gäster parkera i 
de platserna.  
 
Denna parkeringspolicy har antagits av styrelsen vid dess möte den 13 november 2013. Avgiften 
för parkeringsplatser ändrats till 325 från och med 1 juli 2017. 
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