Retningslinjer for leie av biloppstillingsplass i Hamborg Borettslag
1. Det må sendes skriftlig søknad til styret om leie av p-plass.
2. Når en får tildelt biloppstillingsplass kan man låne nøkkel til motorvarmer hos vaktmester/styret.
3. Leie for biloppstillingsplassen er pr 01.07.2014 kr 175,-/mnd (økes til kr 225,- pr 01.07.15). I tillegg kommer
et engangs adm gebyr fra OBOS (pt ca 500,-). Leien reguleres årlig.
4. Kun medlemmer i Hamborg Borettslag som eier bil, kan leie biloppstillingsplass.
5. Biloppstillingsplassen kan ikke leies ut til andre borettslagmedlemmer eller andre utenfor borettslaget.
6. Ved fremleie av leiligheten kan den nye leietakeren benytte biloppstillingsplassen. Dersom leilighet
fremleies ut over 1 år tilfaller p-plassen borettslaget. Samtidig kan andelseier gi beskjed til styret om evt
tilbakekomst til borettslaget – og vil da få prioritert plass på venteliste.
7. Dersom man står på venteliste – og fremleier sin leilighet – tildeles man ikke p-plass før ved retur til
borettslaget (man beholder sin plass på ventelisten).
8. Ønsker man å bytte biloppstillingsplass, må man skriftlig søke om dette til styret (nytt etableringsgebyr vil bli
belastet).
9. Får man ny bil som skal stå på biloppstillingsplassen må styret får skriftlig beskjed med opplysningene på det
nye kjøretøyet.
10. Flytter man innenfor Hamborg Borettslag kontaktes styret skriftlig slik at biloppstillingsplassen kan
registreres på den nye leiligheten.
11. Flytter man ut av Hamborg Borettslag tilfaller biloppstillingsplassen Hamborg Borettslag v/styret (man kan
ikke selge plassen med leiligheten).
12. Det er leietagers eget ansvar å gi styret skriftlig beskjed når en ønsker å stoppe leien. Leien vil ellers fortsette
å løpe. Nøkkel til motorvarmer leveres tilbake til styret/vaktmester ved endt leieperiode.
Dersom ovennevnte retningslinjer ikke overholdes kan man miste biloppstillingsplassen med øyeblikkelig
virkning.
Styret, Hamborg BRL
-------------------------------------------------------------------------------Registreringsskjema/søknad for/om biloppstillingsplass i Hamborg Borettslag
Søknad …………………….. Registrering/nyregistrering ……………
Etternavn …………………………………………………..
Leilighet nr. ………………………

(SETT KRYSS)

Fornavn ……………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………..

Tlf ……………………………………………………… Bilens reg nr …………………………………………………………….
Bilmerke …………………………….. ………… Biltype …………………………………. Farge ………………………..

Jeg har lest og forstått retningslinjene (dato/sign) ………………………………………………………………………….

