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Talong for utlottning av p-platser 
Vid årsstämman kommer föreningens åtta p-platser som står till medlemmarnas förfogande att 
lottas ut bland de som har anmält intresse av att ingå i lottningen. Förutom de åtta som blir 
erbjudna parkeringsplats, kommer stämman att i turordning även att dra tre reserver i ordning, i 
fall de som dras väljer att avsäga sig sin plats. 
För att ingå i lottningen behöver du fylla i denna talong och senast till årsstämman inkomma med 
den till expeditionen eller vid sittande årsstämma. 
De 3 sista utlottade platserna är elbilsplatser. Till dessa har elbilsägare (ej hybrider) förtur (enl 
stämmobeslut 2019) vilket innebär att medlemmar med ”vanliga” bilar som fått någon av dessa 
platser kan få lämna sin plats under året. Kostnaden för elbilsplatsen är samma som för övriga 
parkeringsplatser i Betel. 
 
Några saker att tänka på: 

• Du behöver inte vara närvarande vid stämman för att ingå i lottningen. Det räcker att du 
lämnar in denna talong innan mötet, eller lämnar den via ditt ombud. 

• Om din talong dras i lottningen, erbjuds du en parkeringsplats i ett år senast från 1/8 2020 
t o m 31/5 2021. Du kommer behöva skriva på ett avtal som HSB administrerar där 
prissättning, uppsägningstider samt övriga regler är angivna.  

• Avgiften för p-platsen ligger 20% över gällande pris för boendeparkering V5. 
• Uppsägningstiden för p-platsen är 1 månad. 
• För att få behörighet att hyra p-platsen krävs att någon i hushållet disponerar bil.  
• Bara en talong kan lämnas per hushåll, på samma sätt som rösträtten vid stämman följer 

hushållet och inte antalet sammanslagningar eller lägenhetsnummer. 
• Man får inte hyra ut parkeringen i andra hand, ej heller ge sin plats till någon annan 

medlem i föreningen. 
• Oavsett om din talong dras i lottningen eller ej, har du möjlighet att delta också vid nästa 

års lottning. 
 

TALONG  
 
Jag har en elbil (ej hybrid) och önskar hyra en av elbilsplatserna (vid fler än tre 
intresserade kommer ett bokningssystem att införas). 
 
 Jag har en ”vanlig bil” och anmäler mig till utlottningen om en av Brf Betels p-platser. 
 

Bostadsrättsinnehavare: ……………………………………………… Lägenhetsnummer: ........ 
 
Mejladress: ….............................................................              Telefon: …........... 


