Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Köregler motorvärmarplatser 2021-08-24
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Köregler motorvärmarplatser.pdf
Storlek: 448151 byte
Hashvärde SHA256:
8250fc47a7487f09ad962deba04b705ce4955110aa82a12b67a262864d6b0a89
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

 JW, CMA — Powered by TellusTalk

Signerat av 2:
JONATHAN WOGENIUS
Signerat med BankID 2021-09-07 20:23 Ref: 25283d10-0896-44c4-a066-85f18d3233b5

Carl Martin Andersson
Signerat med BankID 2021-09-07 15:52 Ref: a28cd880-be79-4cf6-aa73-bbad7892afd3

Södergårds Samfällighetsförening
Följande regler gäller vid hyra av motorvärmarplatser samt kö till
motorvärmarplatser inom Södergårds samfällighetsförening.
Datum: 2021-08-24
§1

Hyresregler

Motorvärmarplatser får inte hyras eller lånas ut i 2:a hand utan får enbart nyttjas av hushållet som
hyr den aktuella platsen.
§2

Anmälan till kö för motorvärmarplats
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För att ställa sig i kö till en motorvärmarplats så ska kontakt med styrelsen tas. Där ska vilket område
som plats önskas hyra anges. De områden som finns att välja mellan är följande:




§3

Alla områden
Tolvmansvägen
Lagmansvägen 1-75
Lagmansvägen 77-175
Erbjudande om plats

När en motorvärmarplats blir tillgänglig så kommer den erbjudas i turordningen för kölistan. Om den
som står på plats 1 enbart har valt att ställa sig i kö på ett område och platsen som är ledig finns inom
något av de övriga områden så erbjuds den direkt vidare till nästa i kölistan.
§4

Stå kvar i kö

Om man väljer att stå i kö till samtliga områden och blir erbjuden en plats som inte är närmast där
man bor så är det tillåtet att stå kvar på sin köplats för att kunna byta motorvärmarplats.
Om man väljer att tacka nej till en plats närmast det område man bor så blir hushållet borttagen från
kölistan.
§5

Försäljning av fastighet

Vid försäljning av fastighet så återgår motorvärmarplatsen till kön.
§5

Uppsägning

Vid uppsägning så ska styrelsen kontaktas.
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