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Regler för andrahandsuthyrning p-plats 
Bakgrund 
Syftet med föreningens p-platser är att de först och främst skall nyttjas som p-plats av förenings- 
medlemmarnas personbilar. I takt med att antalet bilar och infartstrafiken till Stockholm ökat har även 
värdet på parkeringsplatser i området ökat. För att bibehålla syftet med föreningens p-platser har 
styrelsen tagit fram regler avseende andrahandsuthyrning av p-plats. 

 
Ange skäl för att hyra ut 
Har man giltigt skäl att hyra ut sin p-plats i andrahand har man den möjligheten, om man hyr ut till; 
annan medlem i föreningen som står först i tur i parkeringskön och som avser att ställa sin personbil 
på platsen och ämnar följa föreningens allmänna villkor avseende nyttjande av p-plats.  
 
I ansökan skall skäl anges för andrahandsuthyrning och följande skäl anses som godtagbar: 

 
• Man saknar bil under en period (max 1 år) 

• Man hyr ut sin lägenhet i andrahand 

Följande skäl anges som icke godtagbara: Att inneha nyttjanderättsavtal för p-plats i syfte till 
efterföljande andrahandsupplåtelse, för enbart ekonomiska skäl, dvs man avser att inte själv nyttja 
platsen utan endast hyra ut p-platsen i andrahand. Styrelsen utgår från principen att den som innehar 
nyttjanderättsavtal för p-plats också skall brukas av denna, om inte skall nyttjanderättsavtalet sägas 
upp och platsen skall istället upplåtas till annan medlem i föreningen som är i behov av 
parkeringsplats och står först i parkeringskön. 

 
Ansökan 
För att få hyra ut p-plats i andrahand skall man först skicka in en skriftlig ansökan till styrelsen där man 
anger skäl (se ovan) för andrahandsuthyrningen. Därefter inväntar man styrelsens beslut på ansökan 
innan man kan hyra ut platsen. Ansökan sker årsvis, ett (1) år i taget och den maximala längden för 
uthyrning är tre år. 

 
Beslut som att eventuellt bevilja en medlem att hyra ut i sin p-plats i andrahand fattas på ett styrelse- 
möte därför skall ansökan vara styrelsen tillhanda minst en (1) månad innan man ämnar hyra ut p- 
platsen. 

 
Vid andrahandsuthyrning skall följande göras årligen 

 
1. Skicka in skriftlig ansökan om att få hyra ut p-plats i andrahand. 

Blanketten, ”Ansökan hyra p-plats i andrahand”, finns på från föreningens hemsida, Viktiga 
dokument. Skicka ansökan till styrelsen, (ansökan läggs i brf brevlådan i 5.an eller skicka 
inscannad dokument via e-post till styrelsen) för godkännande. 

 
2. Invänta skriftligt beslut från styrelsen efter ansökan (se ovan) har skickats in. 

 
3. Efter positivt skriftligt beslut från styrelsen kan man hyra ut sin p-plats. 

 

Otillåten andrahandsuthyrning – nyttjanderätten till p-platsen kan förverkas 
Observera att uthyrning utan styrelsens medgivande kan få konsekvenser för dig som nyttjande- 
rättsinnehavare av p-plats. Det kan resultera i att man förverkar nyttjanderätten till p-platsen, alltså 
att du förlorar rätten till p-platsen. 

 
Styrelsen/ november 2020 
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