
 

Garagepolicy 
 

 
 
 
 
I garaget finns 100 bilplatser för uthyrning och 9 MC platser.  
 

• Vi prioriterar de medlemmar som inte har någon plats tidigare i den kategori 
som intresseanmälan avser (bil eller MC). 

• Byten accepteras men det är kötid som är avgörande. 

• För tillfället finns inte platser för de som önskar en andra plats. Vi vill inte att 
man anmäler sig för en andra plats i kösystemet, det skapar bara oreda i att 
förstå hur många som står i verklig kö.  

• Om i framtiden vi får lediga platser så det blir möjligt att få en andra plats så 
kommer den sägas upp med 30 dagars varsel om den behövs för att bereda 
plats för någon som saknar plats. Vid rensning av kön i början av 2021 så 
fanns det ett stort antal i kö för en andra plats, dessa har vi sparat utanför 
kösystemet och de behåller sin kötid. 

• För att erhålla en plats så måste man använda sig av Riksbyggens köhantering, 
se nedan. 

 
Riksbyggens köhantering ser ut så här (finns på Mitt Riksbyggen) 

▪ Om du har skapat en bevakning dvs begärt en aktiv e-postprenumeration får du 
ett e-postmeddelande så fort ett objekt du är intresserad av blir ledigt.  

▪ Är du intresserad av objektet gör du en intresseanmälan inom 7 dagar. 
▪ Om du står först på tur får du ett erbjudande för objektet till din inkorg. 
▪ Om du vill tacka ja till objektet accepterar du erbjudandet inom 3 dagar.  
▪ Om cirka 5 arbetsdagar får du ett e-postmeddelande med ditt kontrakt.  

 
Ni som har garageplats och elbil eller laddhybrid kan ställa er i kö för en plats med 
laddning genom att kontakta Roland Andersson på andersson.j.roland@gmail.com. 
En sådan plats kostar 250 kr utöver priset för en vanlig garageplats. Elförbrukning 
debiteras automatiskt på Riksbyggens avi. 
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