
 Parkeringsytor BRF Hytten 
 Nuläge 

 Kategori  Antal platser 

 Uthyrda med el eller laddare  106 st 

 uthyrda storbilsplatser utan el  6 st 

 Kund/ besök / gratis parkering  66 st 

 Omstrukturering av p-platser enl. följande 

 Kategori  Antal platser 

 uthyrda med el eller laddare  106 st 

 uthyrda storbilsplatser utan el  6 st 

 Uthyrda p-platser utan el  35 st 

 kund / besöksparkering  31 st 

 Förändring av avtal 
 Med nya parkerings avtalen gäller nya priser. Nya avtal kommer att skickas ut från FRUBO 
 under mars månad när det gäller samtliga platser. Nuvarande fria parkeringsplatser upphör 
 den 4e april och kommer att bli hyres parkeringar (se antal och pris i tabell under). Just nu 
 finns det 35 fria parkeringar som kommer att erbjudas till nuvarande kölista. Man har 7 dygn 
 på sig att svara ifall man önskar parkeringsplatsen eller om man fortsatt vill stå i kö för 
 parkeringsplats med elstolpe. Från och med 4e april kommer det att finnas 31 besöks- och 
 kundparkeringar, dessa kommer att utmärkas med tavlor och betalas via Parkster appen. Vid 
 installation av parkster app vill vi rekommendera att lägga till betalkort för att slippa 
 fakturaavgiften. (se i tabellen under för att se pris.) Varje föreningsmedlem har rätt till 1 
 p-plats ute och 1 plats i garaget,förutsatt att det finns lediga platser. 

 De som idag inte har en plats men vill ha en plats eller som använder fria platser, bör ställa 
 sig i kö hos FRUBO (kontaktinfo på anslagstavlan) om de fortfarande önskar en 
 parkeringsplats. Notera att de som redan står i kö kommer naturligtvis att fortfarande stå på 
 samma köplats. Man kan ställa sig i kö för följande kategorier. 

 -  Storbils Plats utan el 
 -  P-plats med el uttag eller bil laddare 
 -  P-plats utan el 



 För dem med plats 
 De som har en plats i dagsläget kommer bli erbjudna ett nytt avtal inom februari/mars 
 månad. 

 För dem som står i kö 
 För er 35 första som står i kö så kommer de nya 35 platserna att erbjudas under 
 februari/mars månad. Man har 7 dygn på sig att svara ifall man önskar parkeringsplatsen 
 eller om man fortsatt vill stå i kö för parkeringsplats med elstolpe. 

 För dem som har en elbil 
 Ni som har en elbil kommer att skriva två avtal, ett med FRUBO för att hyra 
 parkeringsplatsen, FRUBO kommer att skicka ett avtal för underskrift. Det andra avtalet görs 
 med EasyCharging för att få tillgång till el. För att göra det måste ni gå in på 
 www.easycharging.se/bestall-laddbricka  och beställa  avtalet  innan den 4e april  . 

 En annan större förändring i och med nya parkeringsytor 
 Eftersom antalet laddplatser är fler än antalet elbilar i föreningen så är det onödigt att låta 
 platserna stå tomma, därför kommer de också användas som motorvärmarplatser. När en 
 medlem, med elbil och som står i kö, får en plats, kommer vi - om så behövs - flytta en 
 medlem (som inte har en elbil) från en laddplats till en vanligt motorvärmarplats. Om byte 
 krävs så kommer det ske med närmsta möjliga plats - så ingen ska behöva få mycket längre 
 avstånd. 

 Pris 
 Med denna förändring kommer också en prisändring att tillkomma. 

 Kategori  Antal  Pris 

 P-plats utan el  35  200 sek / månad 

 P-plats med el / ladd  106  250 sek / månad 

 Hyrd storbilsplats  6  220 sek / månad 

 kund / besök parkering  31  Gratis första timmen, 
 5 sek/ timmen eller 70 sek 
 /dygn 

 Vid frågor, skicka ett mail till  brfhytten2@gmail.com  så kommer Jarl Ehn eller Nazar 
 Netterström att svara er. 
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