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Garageregler
1. Den som önskar plats i garaget skall:
a) Informera sig om dessa regler.
b) Göra sin anmälan skriftligt per epost eller
papper.
2. Styrelsen beslutar om deposition och
hyresavgift för garaget, och om tillfälliga eller
permanenta ändringar av dessa, vilka kan träda i
kraft omedelbart.
3. Ingenting annat än parkerade fordon får
förvaras i garaget.
4. De hyrande skall vara aktsamma om garaget
och medverka till att hålla rent och snyggt.
5. Då föreningsmedlem med godkännande hyr ut
sin lägenhet i andra hand gäller följande:
a) Om föreningsmedlemmen står i kö till
garageplats behålls köplatsen, men behandlas

under andrahandsuthyrningen som om den låg sist
i kön.
b) Om föreningsmedlemmen har garageplats får
denna behållas i upp till 6 månader och får då
hyras ut till andrahandshyresgästen, men betraktas
efter 6 månader som uppsagd av
föreningsmedlemmen, om ej denna ansöker om
undantag och styrelsen godkänner detta.
6. Uppsägningstid från den hyrandes sida är 3
månader; styrelsen kan godkänna förkortning av
denna om ny hyrande finns. Uppsägning sker
skriftligt.
7. Uppsägningstid från föreningens sida är 1
månad. Uppsägning sker skriftligt.
8. För övriga frågor rörande garaget kontakta
styrelsen på styrelsen@palmträdet10.se

Däckförvaringsregler
1. Däckförvaring är tillgänglig för alla som hyr
garageplats.
2. Däck ska förvaras i däckrummet. Däckrummet
ligger i källaren under Rehnsgatan 19. Man kan
komma till rummet genom dörrar mot
Rehnsgatans och Luntmakargatans
källarförrådsområde från gården eller direkt från
garaget.
3. Bara dem som hyr garageplats har tillgång till
däckrummet genom samma bricksystem som
används för övrig passrering i fastigheten.
4. Däck förvaras på egen risk, styrelsen ansvarar
inte för skada eller stöld av däck.

5. I däckrummet finns tillräcklig plats för 30x4 st
däck. För varje 4st däck finns en plåt hylla som
ligger på golvet. Platserna är inte reserverade för
en särskild garageplats. Man väljer sin egen plats
från dem som finns lediga. Man märker sin plats
genom att lägga en tydlig och lämplig markering.
6. Garageplatshyresgäster får använda tillgänglig
hjälputrustning som förvaras i rummet – domkraft,
däckkära, osv. Utrustning skall returneras till
däckrummet så snart man är färdig med däckbyte.
7. För övriga frågor rörande däckförvaring kontakta
styrelsen på styrelsen@palmträdet10.se

