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Hyrförråd  
 
Som medlem – och endast som medlem -  i Brf Ljuskärrsberget har du möjligheten 
att hyra 1 extra förråd per lägenhet utöver ditt lägenhetsförråd. 
 
Var finns hyrförråden?   
Hyrförråden är belägna i 

 A-gårdens skyddsrum 
 C-gårdens skyddsrum 
 D-gården under Ljuskärrsvägen 5 
 F-gården, port 50 
 G-gårdens skyddsrum och port 59 
 H-gårdens port 67 
 J-gårdens skyddsrum 
 L-gårdens skyddsrum, port 90 samt ett förråd i port 92  
 M-gården, port 100  
 N-gårdens skyddsrum 

 

 
 
 
Förrådens storlek 
Storleken på hyrförråden varierar. De flesta är på 4 eller 5,5 m² men det finns ett 
fåtal större.  
 
Avgift 
Avgiften varierar beroende på förrådets storlek. Fr.o.m. 1 januari 2018 är avgiften 
60 kr/mån och 75 kr/månad för ett 4 respektive 5,5 m² stort hyrförråd. Vill du veta 
avgiften för ett större förråd, rekommenderas du att maila brf@ljuskarrsberget.se. 
 
Ansökan  
Du ansöker om hyrförråd på föreningens blankett, ”Ansökan om hyrförråd”, således 
inte muntligen eller via mail. Blanketten finns både på föreningens hemsida och på 
anslagstavlan vid fastighetskontoret, Ljuskärrsvägen 5.  
 
På blanketten fyller du i var du vill att ditt hyrförråd ska vara beläget och önskad 
storlek. Ifylld blankett lämnar du i Brf:s brevlåda, Ljuskärrsvägen 5. 
 
Din ansökan innebär att du står i kö för ett hyrförråd och att du får ett meddelande 
från föreningen, när det finns ett ledigt hyrförråd enligt din ansökan. 
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Tilldelning av hyrförråd 
Hyrförråden tilldelas av föreningen enligt kölista. Ett hyrförråd är knutet till dig som 
person, och det kan således inte överlåtas till en annan medlem. Samma sak gäller 
om du säljer din lägenhet och flyttar från Ljuskärrsberget. Köparen får inte överta ditt 
hyrförråd. 
 
Innan du får tillgång till ett av Brf:s hyrförråd, behöver du skriva under ett avtal i två 
exemplar, varav du och föreningen behåller varsitt. Undertecknar avtalet gör du 
personligen eller via fullmakt på föreningens kontor. Öppettiderna finns anslagna i 
din port, vid fastighetskontoret på Ljuskärrsvägen 5 och på vår hemsida 
www.brfljuskarrsberget.se. 
 
Ditt tilldelade hyrförråd hålls låst med föreningens lås fram till vardagen närmast före 
första dagen i din hyresmånad. Ett råd, grundat på erfarenhet, är att du omgående 
förser ditt tilldelade hyrförråd med ett eget hänglås så snart avtalet börjar gälla. 
 
 
Uppsägning 
Medlem, som vill säga upp sitt hyrförråd, gör det bäst och enklast genom att ta fram 
sitt exemplar av avtalet och skriva under uppsägningen på därför avsedd ”prickrad” 
längst ner till höger. Avtalet med den underskrivna uppsägningen lämnas i 
föreningens brevlåda, Ljuskärrsvägen 5. Avgiften för hyrförrådet avanmäls då per 
den sista i uppsägningsmånaden av föreningen till SBC. Eftersom Brf tillämpar 
kvartalsvis avisering av alla avgifter, ska du fortsätta att betala utfärdade avier. SBC 
kommer retroaktiv att reglera avgiften för uppsagt hyrförråd vid nästa 
kvartalsavisering.  
 
Du som hyrde ditt förråd innan Brf började använda skriftliga avtal, eller har förlagt 
avtalet, kan antingen maila uppsägningen till brf@ljuskarrsberget.se eller lämna ett 
meddelande i föreningens brevlåda.  
 
För medlem som flyttar utan att säga upp sitt hyrförråd, gäller att hyrförrådet återtas 
av föreningen vid den nya lägenhetsinnehavarens tillträdesdag. Förrådet förses då 
med föreningens lås samma dag utan att någon eventuell återbetalning sker för den 
återstående delen av avflyttningsmånaden. Exempelvis, om du flyttar utan att själv 
säga upp avtalet den 10 oktober, så betalar du för hyrförrådet t.o.m. den 31 oktober 
trots att det återgår till föreningen den 10 oktober.  
 
För alla, som lämnar ett hyrförråd, gäller att det ska lämnas i det skick som du själv 
skulle vilja hyra det. Ett sopat golv och inga kvarlämnade lösa föremål är ett 
minimikrav från föreningen.  
 
 
 


