Øvre Haukåsen Velforening

Oppfølging av GF-vedtak i forbindelse med parkeringsbestemmelsene våre:
Følgende ble vedtatt på GF-2018:
"Påtroppende styre bes vurdere hvilke tiltak som eventuelt skal settes inn for å overholde
parkeringsbestemmelsene og hvilke grupper det er man vil hindre skal parkere, og hvordan
dette skal overholdes".
Vi ønsker at våre egne beboere med gjester skal finne plass til å kunne parkere.
Vi er altså ikke ute etter å lage problemer for våre egne, tvert imot.
Primært er det biler med adresse annet sted enn Ole Messelts vei 10-192 vi skal få
vekk.
(OBS! Leasingbiler tilhørende våre beboere, må ha gult P-kort).
For å overholde dette har Styret valgt å engasjere UNIPARK AS, som en forsøksordning
f.o.m. 01.07.2018. (Kontrolltidspunkter vil være tilfeldig).
Her er bestemmelsene, som er i tråd med tidligere vedtatte P-regler for ØHV:
Biler uten parkeringskort (grønne eller gule) skal sjekkes.
Hvis eier ikke har adresse Ole Messelts vei 10-192 vil de få en bot på kr. 600,Biler som blir stående (hensatt) lengre enn 72 timer uten å være i bruk, vil få lapp om at den
må fjernes i løpet av 24 timer, ellers blir bilen ilagt parkeringsbot og tauet inn.
Tilhengere tillates ikke parkert på området vårt, med mindre det er gitt spesiell tillatelse,
f.eks. i forbindelse med flytting (styreleder må kontaktes).
Styreleder skal alltid kontaktes av Unipark AS, for kontroll om spesialtillatelse foreligger, før
tilhenger fjernes.
Lastebiler og trekkvogner (profilert eller ikke) tillates ikke og blir bøtlagt og tauet inn uten
videre varsel.
På eller langs veiene på det indre området vårt er det generelt parkeringsforbud, kun tillatt
stopp for av- og pålessing.
Styret 15. juni 2018
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Utdrag av P-reglene xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
72 timers regelen:
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.
 En avregistrert bil bidrar til forsøpling av området vårt og blir fjernet uten varsel.

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.

