
  

Brf Kvannen  

Hyra p-plats, carport, garage och förråd i Brf Kvannen orgnr 717600-7792.  
 
Rutin för ansökan (a), byte (b) och avslut (c). 

 

a. Ansökan om p-plats (med eller utan el) carport, garage, förråd (inre eller yttre) 

i. Anmälan görs på Kvannens websida. 

1. Ange namn, adress, lägenhetsnummer, fr.o.m. när man önska hyra 

och vad som önskas hyra → Mail går direkt till SBCs kundtjänst. → 

SBC skickar ett bekräftelsemail på mottagen anmälan. 

2. SBC meddelar om objekt finns tillgängligt eller ej. 

a. Finns objekt tillgängligt. 

i. Utfärdar SBC ett kontrakt till medlem, Medlem betalar 

administrationsavgiften. 

ii. Skickar det via vanlig post. Medlem signerar och 

returnerar påskrivet avtal till SBC. 

iii. Meddelar Certego om nyckel till medlem. 

iv. Medlem informeras om att kvittera ut nyckel hos 

Certego. KLART 

b. Inget objekt finns tillgängligt 

i. SBC meddelar medlem och frågar medlem om medlem 

ska ställas i kö. 

1. Medlem meddelar SBC att den vill stå i kö. 

KLART.  När ansökt objekt blir ledigt kontaktas 

medlem, gå till a 2 a. 

2. Medlem hör ej av sig till SBC inom 14 dagar. Då 

tas ansökan bort. KLART. 

 

b. Byte av p-plats (med eller utan el) carport, garage, förråd (inne eller yttre) 

i. Anmälan görs på Kvannens websida. 

1. Ange namn, adress, lägenhetsnummer, fr.o.m. när man önska hyra 

och vad som önskas hyra → Mail går direkt till SBCs kundtjänst. → 

SBC skickar ett bekräftelsemail på mottagen anmälan. 

2. SBC meddelar om objekt finns tillgängligt eller ej. 

a. Finns objekt tillgängligt 

i. Utfärdar SBC ett kontrakt till medlem, Medlem betalar 

administrationsavgiften. 

ii. Skickar det via vanlig post. Medlem signerar och 

returnerar påskrivet avtal till SBC. 

iii. Meddelar Certego om nyckel till medlem. 

iv. Medlem informeras om att kvittera ut nyckel hos 

Certego. Medlem ska även säga upp hyrt objekt, gå 

till c. 

b. Inget objekt finns tillgängligt 

i. SBC meddelar medlem och frågar medlem om medlem 

ska ställas i kö. 

1. Medlem meddelar SBC att den vill stå i kö. 

KLART.  När ansökt objekt blir ledigt kontaktas 

medlem, gå till b 2 a. 

2. Medlem hör ej av sig till SBC inom 14 dagar. Då 

tas ansökan bort. KLART. 



  

c. Uppsägning av p-plats, carport, garage, förråd (inne eller ute) 

i. Anmälan görs på Kvannens websida.  

1. Ange namn, adress, lägenhetsnummer, fr.o.m. när medlem önskar 

avsluta. 

2. SBC bekräftar att objektet sägs upp fr.o.m. angivet datum (3 månaders 

uppsägningstid) 

a. SBC annullerar kontrakt till medlem. 

b. SBC meddelar Certego om uppsägning samt att nyckel ska 

återlämnas. 

c. Medlem lämnar nyckel till Certego. KLART. Medlem bekostar 

låsbyte vid förlust av nyckel.  

 


