Øvre Haukåsen Velforening

Parkering

28.08.2017.

Vi oppfordrer igjen alle beboere med garasje, til å benytte garasjen til parkering av bil.
Det er fortsatt rimelig god temperatur ute, så benytt dagene nå, til å rydde garasjen for "ting
og tang", slik at det blir plass til å sette inn bilen.
En tilfeldig dag i august, mellom kl.09.00 og kl.10.00, sto det 15 biler parkert i gata, fra
garasje nr. 159 og opp mot snuplassen. 12 av disse bilene kunne stått i egen garasje.
Vi appellerer til beboernes sunne fornuft: Er dette godt nok syns dere?
Vi gjør samtidig oppmerksom på at de grønne gjeste-P-kortene samt de gule beboer-Pkortene ikke er gyldige på det øvre/indre området.
Disse parkeringskortene gjelder kun for selve Ole Messelts vei.

Følgende parkeringsregler gjelder:
Egen bil inn i garasjen
 Garasjen er til parkering, hemsen til lagring.
 Husk at besøkende også skal ha mulighet til å parkere hos oss.
 Garasjen er ikke opplagsplass, hverken for ”ikke kjørbare biler” eller annet som ikke
inngår i den daglige driften av bilen.
 Utleie av garasje til utenforstående som ren lagringsplass, er ikke tillatt i henhold til
den avtalen som gjelder for bruk av garasjene.
 Utleie av garasjen kan kun foretas hvis husstanden ikke disponerer bil, og da kun til
parkering av bil i drift, fortrinnsvis til beboer i ØHV som trenger en ekstra garasje.

Så har vi også denne 72-timers regelen:
72 timers regelen fungerer slik:
Kjøretøy som blir hensatt på våre fellesområder eller i Ole Messeltsvei, lengre enn 72
timer uten å være i bruk, vil få 24 timers varsel om å fjerne dette før det blir tauet vekk.
 Praksisen med fjerning av hensatte biler vil også for fremtiden bli håndhevet strengt.
 En avregistrert bil bidrar til forsøpling av området vårt.
 En langtidshensatt bil som ikke tilhører her hos oss, opptar parkeringsplass for våre
besøkende/beboere.

Parkeringskort:
Beboer-P-kort (gule)
 Beboer-P-kort kan tildeles etter søknad til styret, fra bolig-eier, for de som har flere
biler enn garasjeplasser.
 Eller for de som har leieboer med bil.
 Eller til profilerte firmabiler hvor bilfører bor i Ole Messelts vei 10-192.
Gjeste-P-kort (grønne)
 På forespørsel kan beboerne få så mange Gjeste-P.kort som de ønsker.
 Hvis formålet er at familie og venner skal ha et kort liggende i bilen, så skal de kunne
få det, slik at de slipper å løpe ut og inn med kortet hver gang de er på besøk.
Grønne gjeste-P-kort er ikke gyldig på egen bil.

