
 Brf Jakten  
 

 

Allmänna villkor fr.o.m. 2021-01-01 
för hyra av plats i Brf Jaktens säkra cykel- och MC-rum 

 
 Hyra avser 1 fordon per plats (per ruta/plats i cykelställ). Om Brf Jakten vid kontroll 

upptäcker förvaring av mer än 1 fordon per hyrd plats åligger det hyresgästen att antingen  
1) ta bort fordonet/fordonen i fråga eller 2) ingå ett hyresavtal för dessa fordon, under 
förutsättning att det finns plats. Vid hyra för plats av två fordon ges 50 % rabatt på den 
billigaste hyran. 
 

 Hyran är 50 kr/månad/cykel, 150 kr/månad/moped samt 250 kr/månad/MC, vilken läggs på 
den månatliga avgiftsavin. Brf Jakten har rätt att justera priset vid förändrade 
förutsättningar. 
 

 Vid hyra av plats ingår nyckel till utrymmet. Vid avtalets upphörande skall nyckeln 
återlämnas, annars utgår avgift på 1 000 kr. Avgift på 1 000 kr tas även ut vid borttappad 
nyckel. 

 Uppsägningstiden är 1 månad från båda parter. 
 

 Hyresvärden äger rätt att säga upp avtalet om avsedd lokal behöver utnyttjas av föreningen 
för annat ändamål. 
 

 Vid årlig grovstädning av utrymmet åligger det hyresgästen att under tiden denna utförs 
förvara sitt fordon/sina fordon på annan plats. Hyresgästen erhåller inte nedsättning av 
hyran eller ersättning till följd av detta, då detta avser sedvanligt underhåll.  
 

 Hyresgästen ansvarar för all skada inom cykel-/MC-rummet som uppstår genom vållande 
från hyresgästens sida eller person som hyresgästen ansvarar för enligt lag eller avtal.  
 

 Brf Jakten äger rätt att, om parkeringsplats behövs för Brf Jaktens eller dennes ombud, 
anvisa hyresgäst till annan plats.  
 

 Brf Jakten fritar sig från allt ansvar för skada av vad slag det må vara på hyresgästens fordon 
eller däri förvarad egendom. Brf Jakten fritar sig vidare allt ansvar för eller till följd av intrång 
från obehöriga. 
 

 Vid avflyttning ska hyresgästen bortföra sitt/sina fordon. 
 

 Tvätt av fordon får inte förekomma på platsen eller inom parkeringsanläggningen/garaget.  
 

 Laddning av elcyklar/elmopeder får inte förekomma på platsen eller inom 
parkeringsanläggningen/garaget. 

 


