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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 

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: 

 Alla områden 

 Tolvmansvägen 

 Lagmansvägen 1-75 

 Lagmansvägen 77-175 

§ 3 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. 

 

Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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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 


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: 


 Alla områden 


 Tolvmansvägen 


 Lagmansvägen 1-75 


 Lagmansvägen 77-175 


§ 3 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. 


 


Jonathan Wogenius, Ordförande  Martin Andersson, Sekreterare  
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