SGB1 och SGB2

2016-09-19

Parkerings- och garagekö
SGB1 och SGB2 har gemensam kö till parkeringar och garage. Uthyrningen görs till
föreningsmedlemmar som är boende och mantalsskrivna på föreningarnas bostadsadresser och som
äger en körklar bil, alternativt har ett leasingavtal eller har bil som löneförmån. En bilplats per
bostadsrätt får hyras. Kölistan utgår från datum för överlåtelse av lägenhet då medlemskap i SGB 1
eller 2 beviljats. Parkeringsplats med el är för motorvärmare (Elbilar får inte laddas!
Kapacitetsbrist). Teoge, som övertagit förvaltningen, ska få en kölista, varför alla som har
önskemål om parkerings- och garageplats ombeds fylla i blanketten och ange om ni önskar
parkeringsplats med eller utan el, plats i storgarage eller garagebox.
Du förhyr idag:

Om du vill byta till annan plats, ange önskemålen nedan.
Första
lediga
plats

P-plats utan el:

Någon av dessa platser: Ange intervall eller
enstaka nr enligt karta på baksidan
Priser sept 2016
150 kr/mån

P-plats med el:

-

Plats i storgaraget:

-

Egen garagebox:

-

-

-

Se not
nedan.
1) 2)

225 kr/mån

1) 2)

370 kr/mån

2)

430-550 kr/mån

2)

Not:1) För medlemmar i SGB1 tillkommer moms på p-plats 80-94.
Not 2) För medlemmar i SGB2 tillkommer moms på garageplatser samt p-plats 1-70.

Om du kryssar för "första lediga plats" tilldelas du plats oavsett var den ligger när det är din tur.
Är du endast intresserad av vissa platser anger du platsnummer eller intervall (t ex 29-70) i
rutorna. Det går också bra att kryssa för Första lediga plats" och ange "Någon av dessa platser".
Då kommer du att stå kvar i kön till en plats du hellre vill ha även sedan du fått första lediga plats.
Givetvis går det att stå i kö för flera eller alla kategorier.
*)

Äger körklar bil:

eller har leasingbil/bil som löneförmån

Registreringsnummer: *)
Plats i MC-garaget:

*) Obligatoriska fält för köplats
I storgaraget under Regementsg 46

75 kr/mån

Önskemål om hyra av källarförråd
Önskar förråd om minst:

kvm i nedan förkryssade hus

Regementsgatan 56
Ritorpsvägen 1-5
Regementsgatan 46-54

Enköpingsvägen 19A-C
Ritorpsvägen 7-13
Regementsgatan 27-33

Datum:_______________

Underskrift
Lägenhet nummer:______

(SGB1: 1-151, SGB2: 2002-2031)

Om du bytt lägenhet i eller mellan SGB1 och SGB2, blev du medlem när du köpte den första lägenheten.
Ange då det första köpteavtalsdatumet: __________________________________ Lgh_______
Lägg blanketten i brevlådan till SGB expedition, Regementsgatan 56/Enköpingsvägen 19C

not 2)

