Sletteløkka Boligsameie

Ny parkeringsordning
Styret har gjort en avtale med firmaet AS Parkering om å håndheve nye regler for parkering
på sameiets parkeringsplasser.
•

Parkeringsreglene gjelder på våre egne plasser. Dette er de parkeringsplassene som står på
tvers av kjøreretningen i veiene. Plassene langs fortauene (og andre plasser i kjøreretning)
er offentlige plasser, og her kan hvem som helst parkere.
Sameiets plasser vil bli merket med skilt. På nettsidene våre ligger en nærmere
beskrivelse av hvor disse plassene ligger.

•

Sameiets plasser er reservert for beboerne. AS Parkering vil gi hver sameier ett merke (en
oblat) som festes i frontruta på bilen. Bare biler med oblat har lov til å parkere på våre
plasser. Parkering uten oblat på våre plasser medfører kontrollavgift, for tiden kr. 800.

•

Dersom en oblat mistes kan man få en ny, men man må da betale et gebyr på 500 kroner.

•

Det er forbudt å parkere foran avfallsbeholderne og foran nedkjøringen til Sletteløkka 23,
med eller uten oblat. Det vil bli gitt kontrollavgift og bilen vil taues bort uten varsel.

•

På gangveiene er det kun tillatt å parkere i korte perioder for av- og pålasting. Parkering
for lengre perioder kan føre til kontrollavgift.

•

Alle klager på bøter eller borttauing skal rettes til AS Parkering på telefon 9184 3000.
Denne telefonen er bemannet hele døgnet.
Merk at styret ikke skal kontaktes om slike ting.

Den nye parkeringsordningen trer i kraft 1. desember 2011. Oblatene kan hentes på vaktmesterkontoret tirsdag 22. november i tidsrommet 0800 – 2000. Fra 1700 – 2000 vil det
være folk fra AS Parkering til stede for å svare på evt. spørsmål.
De som ikke har mulighet for å hente oblaten denne dagen kan få den på vaktmesterkontoret
senere samme uke, men da i vanlig kontortid. Deretter må man henvende seg til AS Parkering
for å få utlevert oblat.
NB:

Bare eiere av leilighet vil få utlevert oblat. Det er derfor nødvendig å ha med gyldig
legitimasjon ved henting.

Dette er eneste sjanse til å få gratis oblat. Hvis noen selger leiligheten er det selgers ansvar å
gi parkeringsoblaten til ny eier. Hvis ikke må kjøper betale for ny oblat.
På www.slettelokka.no finner du oppdatert informasjon både om parkering og andre ting som
gjelder sameiet.
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