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Hej! 

Det närmar sig inflyttning på vår nyproduktion Brillinge och frågorna gällande 
bilplats har så sakta börjat komma. Vi vill därför informera Er om hur 
uthyrningen utav bilplatser kommer att gå till: 

Bilplatserna kommer att släppas procentuellt per uppgång d.v.s. ett visst antal 
bilplatser kommer att vara tingade till boende i respektive trapphus. Detta 
innebär att alla kommer att ha lika stor chans till parkeringsplats, oavsett i vilken 
etapp man flyttar in. 

När vi släpper platserna kommer ett digitalt utskick gå ut till de som bor i det 
trapphuset som platserna gäller. När du fått utskicket kan du anmäla intresse 
via www.uppsalahem.se/ledigt. Först till kvarn-principen tillämpas därefter d.v.s. 
den som först anmäler intresse är den som först erbjuds bilplatsen.  

Ex:  Bilplats nummer 1 - 5 är tingade till trapphus X 
 När vi släpper plats 1 - 5 så får boende i trapphus X information 

 Boende där kan lämna intresseanmälan på platserna 
 Person Y är först med att anmäla intresse 
 Person Y erbjuds bilplatsen 

Läs gärna ”Frågor och svar” på sida 2. Har du en fråga som inte besvaras där 
är du välkommen att kontakta områdeskontoret.  
 
Med vänlig hälsning 
Distrikt Uppsalahem Östra 
018-727 36 62 
ostra@uppsalahem.se 

http://www.uppsalahem.se/ledigt
mailto:ostra@uppsalahem.se


 

 

 

 
 

 

Frågor och svar! 
 
Kan man ställa sig i kö för bilplatserna redan nu? 
Nej, det kan man inte. När platserna är redo för uthyrning skickar Uppsalahem 
ut information till de hyresgäster som kan anmäla intresse på just de platserna. 
Detta görs digitalt via mejl/sms och sedan publiceras de på hemsidan. 

När släpps bilplatserna för just mitt trapphus? 
Vi kan inte svara på när platserna kommer släppas, eftersom vi själva inte vet 
när vi får tillträde till dem. Så snart Uppsalahem vet något så kommer vi 
kontakta de som har möjlighet att anmäla intresse på bilplatserna.  

Kan jag göra något för att förbättra mina chanser till bilplats? 
Ja, du kan se till att dina kontaktuppgifter på ”Mina Sidor” är uppdaterade. 
Eftersom vi hämtar e-postadresser och mobilnummer utifrån de uppgifter som 
du själv lämnat där behöver de vara aktuella för att du ska nås utav utskicket. 
Har du en felaktig mejladress/telefonnummer riskerar du att inte få 
informationen om när bilplatserna publiceras.  

Spelar det någon roll hur lång kötid jag har? 
Nej, Uppsalahem har inte längre någon kötid som vi tar hänsyn till i detta 
avseende. När platserna släpps på hemsidan är det ”först till kvarn” som gäller.  

Kommer man att kunna hyra mer än en plats? 
Nej! Till en början kan man endast bli erbjuden en bilplats. Detta eftersom 
bilplatserna inte räcker till alla och vi vill ge så många som möjligt chans till 
parkering.  

Vad gör jag om jag inte har någon dator? 
All uthyrning utav bilplatser kommer att ske digitalt. Du måste därför ha en 
angiven e-postadress eller mobilnummer för att få vårt utskick om när 
bilplatserna publiceras. Anmäler intresse på platserna gör du via vår hemsida 
www.uppsalahem.se/ledigt.  

OBS! Det går inte att anmäla intresse på platserna ännu. Platserna läggs inte ut 
för uthyrning förrän du fått ett mejl/sms om att uthyrningen har startat (förutsatt 
att du registrerat din e-post och/eller mobiltelefonnummer).   

Kan min partner/sambo/mamma/pojkvän stå på kontraktet? 

Nej, endast den som har ett bostadskontrakt i sitt namn kan stå på kontraktet 
vid uthyrningsstart.  

http://www.uppsalahem.se/ledigt

