
Brf Göteborgshus 65 
Styrelsen 
 

Uthyrning av p-platser och garage 
Administreras av Bredablick Förvaltning. Vänligen maila info@bblick.se eller ring 010-177 59 00. 

 

En plats per lägenhet 
En parkeringsplats eller ett garage per lägenhet gäller. Observera att MC-platser inte innefattas av 
denna regel. 
 

Andrahandsuthyrning 
Hyr du ut din lägenhet i andra hand så kan du tillåta din hyresgäst att nyttja din p-plats/ditt garage. 
Det är inte tillåtet att hyra ut din p-plats/ditt garage i andra hand vid något annat tillfälle. Har man 
ingen bil längre mister man sin p-plats/sitt garage. 
 

Uppsägningstid 
Uppsägningstiden för din parkeringsplats är en (1) kalendermånad. Det vill säga: sägs 
parkeringsplatsen upp den 10:e januari så löper hyresavtalet ut sista februari. 

 

Avflytt från föreningen 
Vid avflytt från föreningen sägs din parkeringsplats upp per samma dag som du flyttar från föreningen. 
Det är inte tillåtet att ha en parkeringsplats om man inte bor i föreningen. 

 

Kölista 
- Du kommer att kontaktas när det är din tur i listan.  
- Tackar du nej till parkeringsplats eller garage placeras du sist i kön.  
- Tackar du ja, men önskar en plats på annat ställe, får du ställa dig sist i kön igen samt ange vilka 

platser som är av intresse för dig.  
- Önskar du från början enbart specifika platser meddelas detta i samband med  

uppställning i kölista. 
 

Byten 
Ni kan gemensamt komma överens om att byta parkeringsplats med varandra.  
Vänligen kontakta då Bredablick Förvaltning när överenskommelse nåtts. 

 

Uthyrning av extra förråd 
Administreras av föreningens styrelse.  
Vänligen maila margareta@antenngatan.se eller ring 0705 876 996. 
 

Uppsägningstid 

Uppsägningstiden för ditt förråd är en (1) kalendermånad. Det vill säga: sägs förrådet upp i 10:e 
januari så löper hyresavtalet ut sista februari. 
 

Vid avflytt 

Vid avflytt från föreningen sägs ditt extra förråd upp per samma dag som du flyttar från föreningen.  
 

Kölista 

Hanteras av styrelsen. Se kontaktuppgifter ovan. 
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