
Principer för köordning till garageplatser i Brf Söderkisen:  

Bilgarageplatser  

Garageplatskontrakt är separat från lägenhetskontrakt och kan ej 
överlåtas t.ex vid försäljning av lägenhet.  Det finns i Brf Söderkisen två 
köer till garageplatser. Styrelsen för kölistor. Den som anmäler sig 
placeras sist i respektive kö.  

I kö A placeras boende i Brf Söderkisen som inte redan har en 
garageplats eller som vill byta garageplats. I kö B placeras övriga, tex 
boende som redan har en garageplats och önskar en till samt 
föreningens lokalhyresgäster. Köande i kö A kommer i första hand att 
erbjudas en plats. De som står i kö B kommer att erbjudas garageplats 
för det fall det inte finns någon placerad i kö A när en plats blir ledig.  

En köande har rätt att en gång tacka nej till en erbjuden plats och ändå 
behålla sin plats i kön. Om den köande tackar nej till en erbjuden plats 
en andra gång placeras den köande längst bak i kön.  

I garaget finns två handikapplatser för personer med rörelsehinder. 
Personer som har kommunalt parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
och som är boende i föreningen har företräde till dessa platser. Om 
platserna inte används av personer med sådant tillstånd upplåts dessa 
tillfälligt till de/den som står på tur för en plats. Platsen måste dock 
avträdas inom en månad om en person med sådant tillstånd som är 
boende i föreningen vill ha platsen. Efter avträdet återgår den köande till 
sin tidigare plats i kön. Om fler personer med kommunalt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns boende i föreningen och 
önskar plats tillämpas principen om att den som först anmält plats får 
plats först.  

MC/Scooter platser  

I garaget finns 6 platser för MC/Scooter. Samma principer för kö gäller 
för dessa men endast en kölista utifrån ködatum förs för dessa platser.  

Den som är intresserad av en garageplats ska anmäla det via e-mail till 
brfsoderkisen@gmail.com  

I anmälan ska namn, adress, lägenhetsnummer, mailadress och 
telefonnummer anges.  


