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Rundskriv / parkeringsbestemmelser.
VESTLIÅSEN BS
Styret har inngått avtale med vakt og parkeringsselskapet Smart Security AS om kontroll
av vårt parkeringsareal og på vår eiendom hvor det ikke er tillatt å parkere.

Parkeringsdriften har oppstart 18 11 2013

1. Gjesteparkering - skiltet område. Parkering maks 3 døgn:
Parkeringsplasser for besøkende / gjester kan kun benyttes av besøkende til Vestliåsen
Boligsameie. Parkeringstid maks 3 døgn, uavhengig om kjøretøyet har vært flyttet /
benyttet i mellomtiden. Etter utgåtte 3 døgn, må kjøretøyet være borte mist 3 dager før ny
parkering kan finne sted. Det er ikke tillatt for kjøretøy som benyttes av beboere eller
nærliggende naboer til å benytte gjesteparkeringen uten særskilt tillatelse utstedt fra styret.
Ved behov for gjesteparkering over 3 døgn, må det innhentes ett særskilt parkeringsbevis
fra borettslagets styre som skal ligge synlig for kontroll i kjøretøyets frontrute.
Parkeringsarealer for besøkende er ikke tillatt benyttet av:


Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.



Campingvogner og tilhengere.

2. Parkering forbudt:
Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige
områder som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt.
Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av / pålessing, maks 30 minutter.
Ved behov for stans utover dette ( håndverkere, ved flytting m.v. ), må det innhentes
ett særskilt parkeringsbevis fra styret. Parkeringsbeviset (p-kortet ) skal, i forkant av
parkeringen, plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute, venstre side, for kontroll.

3. Reserverte / Leide plasser:
Parkering på leide nummererte plasser, er kun tillatt etter avtale med styret og med
gyldig/synlig parkeringsoblat festet på kjøretøyets frontrute for kontroll. Ved leiebil eller
lignende, husk å innhente p-tillatelse av vaktmester i kontortiden(07-15) mob.915 75 452.
Det er mulighet for å leie uteplass til kr 200,- pr. måned til bil nr 2 ved å ta kontakt med
styreleder på mail: styret@vestliaasenbs.no eller skriv som legges i postkassen på
vaktmesterbua.
4. Kortids- beboerparkering
Kun tillatt 3 timer på anviste plasser for biler registrert på beboers adresse i
VestliåsenBoligsameie.
5. All stans forbudt:
All stans forbudt gjelder ved stans langs hele borettslagets innkjøringsvei, stans med ett
eller flere hjul på plen / grøntareal, til hinder for utrykningskjøretøyer og normal ferdsel
samt parkering med uregistrert / avskiltet kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy vil bli borttauet
uten varsel.

6. Vare-/lastebil
Parkering forbudt gjelder også for vare-/lastebiler
uten særskilt parkeringstillatelse fra styret.
Definisjon på varebil er grønne skilt, uansett størrelse
VIKTIG: Bilfører har ansvar og plikt for at parkeringsbeviset alltid er synlig for kontroll.
Kontrollavgifter blir ikke ettergitt / slettet grunnet manglende / ikke synlig parkeringskort.

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om
å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige
regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement
kan medføre kontrollavgift kr 800,- 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 Smart Security AS på
Tlf. 815 35 915
Klager på ilagt kontrollavgift skal sendes skriftlig til; klagemail@smartsecurity.no
eller pr. post til;

SMART SECURITY AS
Kundesenter
Postboks 120 Alnabru
0614 Oslo

