INFORMASJONSBREV
Viktig informasjon ang. parkering til beboere i
Akebakkeskogen Borettslag

Grunnet fremmedparkering, feilparkeringer og hensetting av kjøretøy på vårt
parkeringsområde ser styret seg nødt til, i samarbeid med VestPark AS, å innføre en
parkeringsbevisordning. Dette går ut på at beboere vil få utdelt 3 stk. parkeringsbevis
for gjester pr. boenhet. Disse parkeringsbevisene må ligge synlig i frontruten til
gjesten.
Gjesteparkeringsparkeringsplasser er reservert for gjester. Beboere kan ikke benytte
gjesteparkering (dette vil bli kontrollert).

Parkeringsbevis må ligge lett synlig for kontroll i frontruten på bilene til gjester.
På de reserverte plassene for beboere kan beboere kontakte VestPark hvis de
opplever at et ukjent kjøretøy har tatt opp deres plass.
På denne måten kan VestPark AS skille beboere og gjester mot fremmedparkering på
området.
Parkeringsbevis vil bli utdelt til beboere før ordningen trer i kraft. Det er VIKTIG å
HUSKE å levere p-bevis til gjester slik at de ikke blir ilagt kontrollsanksjon. Området
vil bli skiltet grundig slik at alle beboere og gjester blir gjort oppmerksom på
ordningen.
Mistes kort, må man kontakte VestPark AS, som sender et nytt kort i posten, dette
koster 250,- kr. Da vil det tapte kortet bli ugyldiggjort og erstattet med det tilsendte
kortet.
Hvis man skal ha større arrangement kan man få midlertidige parkeringsbevis fra
styret. Her er det viktig å planlegge litt frem i tid, slik at man har fått fatt i midlertidige
p-bevis før gjestene står på døren.

Avtalen trer i kraft: 01.11.2019

Ellers minner vi om følgende parkeringsregler for
Akebakkeskogen Borettslag:
- Parkering kun på anvist plass.
- Parkering er kun tillatt mot gyldig parkeringsbevis for gjester på anviste gjesteplasser.
Gjester må hente parkeringsbevis hos beboeren som gjesten skal besøke.
- Gjesteparkeringsplasser er reservert for gjester. Beboere kan ikke benytte
gjesteparkering.

- Parkering ved innganger er tillatt i maks 20 minutter. Dette gjelder kun ved aktiv av- og
pålessing (unntak av denne regelen er motorvogner som brukes i forbindelse med flytting).
I forbindelse med flytting må man henvende seg til VestPark AS for å få en midlertidig
parkeringstillatelse.
- Uregistrerte motorvogner er ikke tillatt på området.

Ved overtredelse av parkeringsreglene som er opplyst om på skilt kan dette medføre
ileggelse av kontrollsanksjon på 600 kr og/eller motorvognen kan bli borttauet.

VestPark AS følger parkeringforskriften.

Hvis man har spørsmål om ordningen eller man har klager på kontrollsanksjon / borttauing
skal alle disse spørsmålene rettes til VestPark AS.

Kontaktinformasjon til VestPark AS:

Telefon:
E-post:

94 28 05 14
post@vestpark.no

Med vennlig hilsen
VestPark AS og Styret i Akebakkeskogen Borettslag.

