Ansökan Parkeringsplatser på Fredriksbergsvägen
Hanteringen, fördelningen och administrationen av P-platserna sköts av SBC (Sveriges
BostadsrättsCentrum). För att vi ska kunna garantera en rättvis fördelning med kölista,
vill vi informera om de regler som gäller.
Det finns en plats per lägenhet, och varje lägenhet har rätt till en plats. I det fall någon
vill avstå från sin plats finns möjlighet att tilldela en extra plats till någon som vill ha
dubbla platser. Man är inte garanterad att få behålla sin extraplats om någon som inte
har plats vill utnyttja sin möjlighet att få en P-plats.
En tilldelad P-plats hör inte på något sätt till lägenheten. Vid en försäljning eller ett
lägenhetsbyte följer aldrig P-platsen med ”i köpet”, och man har inte rätt att behålla
platsen om man inte är boende i någon av föreningarna. En ny medlem eller hyresgäst
måste alltid ansöka om parkeringsplats separat. Man måste också aktivt anmäla att
man vill stå i kölista för annan typ av plats eller extra plats.
I övrigt se även ”Komplettering till befintliga ordningsregler gällande p-platser för
Brf Minören 1 och Minören 2”, antagna av årsstämman i april 2009.

Kostnaden för P-platser är:
Plats typ 1
Plats utan både tak och motorvärmare ... 200 kr/mån.
Plats typ 2
Som ovan fast platserna ligger vid Kronängsvägen ... 100 kr/mån.
Plats typ 3
Med tak, men utan motorvärmare ... 300 kr/mån.
Plats typ 4
Med motorvärmare, men utan tak ... 300 kr/mån.
Plats typ 5
Med både motorvärmare och tak ... 400 kr/mån.
Plats typ 6
Med både motorvärmare och laddstolpe för elbil ... 700 kr/mån.

Har du önskemål om parkeringsplats, fyll i blanketten på nästa sida och skicka
den till SBC. Inkomna önskemål skrivs in i en kölista

Ansökan om P-plats för boende i Brf Minören 2

Datum
Namn
Adress

Fredriksbergsvägen nr …….

Lägenhet nr
Telefon och/eller mail

1. Har du någon parkeringsplats idag?
Ja
Ja
Nej

En plats nr
Två platser nr

…….
……. och …….

2. Har du elbil idag?
Ja
Nej
3. Önskar du bli tilldelad en parkeringsplats?
Ja

Önskemål om plats typ: …….

4. Om du har en plats idag, har du önskemål om att byta till en annan plats,
eller få en extra plats? Extra platser kommer alltid att vara av typ 1.
Ja
Ja

Önskemål om byte till plats av typ: …….
Önskemål om extraplats

5. Vill du säga upp din parkeringsplats?
Ja

Plats nr ……… Från datum: …………………………

Blanketten mailas eller skickas till:
kundtjanst@sbc.se — SBC, Box 226, 851 04 Sundsvall

