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________________________________________________

STYRET INFORMERER

PARKERINGSBESTEMMELSER
Borettslaget har avtale med parkeringsselskapet P-Service AS om
kontroll av vår eiendom gnr 113, bnr 44, Jerikoveien 13 – 39
Gjesteparkering - skiltet område.
Besøkende/gjester til Søndre Lindeberg Borettslag. For disse er parkeringstiden maks 3
døgn, uavhengig av om kjøretøyet har vært flyttet/benyttet i mellomtiden. Etter utgått
parkeringstid, må kjøretøyet være borte fra parkeringsplassen i 24 timer før ny
parkering kan finne sted.
Andelseiere kan benytte gjesteparkeringsplassene i inntil 1 time uten å ha registrert
bilen.
Våre husordensregler sier følgende: Parkering av biler skal kun skje på faste tilviste
parkeringsplasser for den enkelte andelseier (garasjene).

Det er parkering forbudt på borettslagets gang/stikkveier. Kun tillatt med nødvendig
av/-pålessing med synlig aktivitet.
Parkeringsplasser for besøkende kan ikke benyttes av kjøretøy med tillatt totalvekt over
3.500 kg., campingvogner eller tilhengere. Uregistrerte biler blir borttauet uten varsel.
Beboere i nærliggende borettslag har ikke tillatelse til å benytte gjesteparkeringen.
Gjester kan parkere på gjesteparkeringsplassene i inntil 1 – èn – time uten å registrere
seg elektronisk. Styret henstiller andelseiere til å registrere gjester når de ankommer,
slik at man ikke glemmer dette. Det blir ilagt kontrollavgift om gjester står over 1 time.

Parkering for andelseiere ute – bil nr. 2
Bil nr. 2 må være registrert før parkering kan skje. Dette må meldes skriftlig til styret
enten via epost eller med lapp i postkassen til styret. Informasjonen må inneholde
leilighetsnummer navn og registreringsnummer.
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For å kunne benytte gjesteplasser må kjøretøyet registreres av
andelseier ved å benytte følgende link:
http://gjest.p-service.no
Brukernavn er: 2257
Passord: 12345

Man kan benytte mobiltelefon, nettbrett eller pc for å gjøre dette.

VIKTIG: Bilfører har selv ansvar og plikt for at kjøretøyet alltid er registrert på
Søndre Lindeberg web for kontroll. Kontrollavgifter blir ikke ettergitt / slettet
grunnet manglende / ikke registrert kjøretøy.
For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter,
ber vi alle om å gjøre seg kjent med parkeringsbestemmelsene.
Området blir kontrollert og skiltet etter parkeringsforskrift av 18. mars 2016.
Parkeringskontrollen utføres som stikkprøver 24 timer i døgnet. Brudd på
parkeringsreglementet kan medføre kontrollavgift og / eller borttauing av
kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter
alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.
Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke
rettes til styreleder / styremedlemmer eller vaktmester, men til P-Service AS .
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