Øvre Haukåsen Velforening

Orientering fra styret i ØHV

20. november 2011

Parkering og inntauing:
Styret refererer til bl.a. kunngjøringen i styrets årsberetning for 2010, om praksis med
inntauing av hensatte uregistrerte og hensatte uvedkommende biler.
I mai 2011 ble en avregistrert bil tauet inn etter gjentatte varsler på bilen med beskjed om å
fjerne den umiddelbart. Eieren av bilen tok ikke varslene til følge og styret måtte gi beskjed
om inntauing av bilen.
Eieren var i ettertid uenig i denne inntauingen og krevet bilen tilbakesatt i gata, samt et
pengebeløp i tillegg for de problemene de var påført, ellers ville ØHV v/styret bli stevnet for
Forliksrådet. Ettersom styret mente å være i sin fulle rett her, havnet saken til behandling i
Forliksrådet 3. november d.å. Saken ble belyst fra begge parter og domsavsigelse ble forkynt
pr. brev datert 11.11.11. : ØHV ble frikjent i saken i Forliksrådet.
Kopi av Forliksrådets begrunnelse for dommen kan fås ved henvendelse til styret.
Av personvernhensyn har styret sladdet ut klagers adresse i kopien av domsavsigelsen.
Med denne domsavsigelsen i Forliksrådet, har rettvesenet bekreftet at ØHV v/styret har full
råderett over den private Ole Messeltsvei, f.o.m. nr. 10 ved rundkjøringen der bussen snur.
Vi ber om at alle respekterer de parkeringsregler som er vedtatt og derved bidrar til at styret
slipper å bruke tid og krefter på å håndheve disse reglene der hvor det syndes.
Styret har store utfordringer med vedlikeholdet av området vårt og vi ønsker å bruke
ressursene på dette.
Nå som vinteren og snøen snart er her, ber vi om at alle bruker garasjene sine til parkering av
sin bil i drift. Garasjen er ikke opplagsplass, hverken for ”ikke kjørbare biler” eller annet som
ikke inngår i den daglige driften av bilen. Hemsen er til lagring av ting, garasjen til parkering.
Parkering foran garasjedørene er ikke tillatt. Det kan resultere i at snømåkingen der droppes.
Vi er klar over at det er en del garasjer som leies ut til utenforstående som ren lagringsplass,
dette 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.
Parkering i Ole Messelts vei skal fortrinnsvis gjøres innenfor oppmerkede felt, på motsatt side
av den siden husene ligger. Dette er spesielt viktig om vinteren. Ved store snøfall kan det by
på problemer å komme frem for store biler (søplebil/brannbil o.l.) med parkerte biler på begge
sider av veien. Styret ber innstendig om å bruke sunn fornuft og bidra til at naboer og
omgivelsene for øvrig ikke får problemer med fremkommeligheten i veien vår.
Vi er glad for at sperremerkingen mot parkering i innersvingen respekteres, takk for det!
Husk at på vinterstid er dette enda viktigere, og at det på vinterføre kun er skiltene som syns,
så si fra til utenforstående på besøk, at parkering i innersvingen ikke må foretas (ref. skilting).

