Rundskriv 5/2019 for Nedre Stovner Borettslag

ENDRING AV PARKERINGSBESTEMMELSENE JFR. SAK PÅ BEBOERMØTE 28.05.2019
På beboermøte 28.05.2019 ble det informert om endringer av parkeringsbestemmelsene i
borettslaget, husordensreglenes punkt D.

D. Trafikkavvikling
Ny tekst (endringer i uthevet tekst):
Motorkjøretøyer har bare adgang til boliggatene ved transport av syke og bevegelseshemmede,
renovasjon og for nødvendig av- og pålessing av tunge gjenstander. God bokultur er at man kjører i
gangfart, max 15 km/h, på borettslagets område, slik at vi i fellesskap bidrar til å unngå ulykker.
Unødig bruk av horn og rusing av motor er forbudt. I følge trafikkforskriftene er det forbudt å la bilen
stå med motoren i gang. Reparasjonsarbeider på motorkjøretøyer og bilvask må ikke utføres slik at
det er til sjenanse for andre. Det er ikke tillatt å utføre dette i gatene mellom husrekkene eller på
snuplassen. Olje- og bensinsøl og annet avfall må ikke forekomme. Spesielt om vinteren må man
kunne flytte bilene av hensyn til snømåking.
Bilvrak o.l. tillates derfor ikke hensatt på borettslagets eiendom. Disse vil bli fjernet for eiers risiko og
regning. Midlertidig oppstilling av husvogner tillates kun etter skriftlig godkjenning fra styret.
Det er ikke tillatt å parkere tilhengere eller biler med totallengde større enn 5 meter på
borettslagets parkeringsplasser, fellesområder eller i garasje.
Parkering skal bare skje på oppmerkede parkeringsplasser eller i garasje. Har man garasje SKAL bilen
parkeres i garasjen og ikke på parkeringsplass. Parkering utenom oppmerket parkeringsplass er ikke
tillatt. Parkering på borettslagets parkeringsplass, felt-C, kan kun skje med synlig parkeringsoblat.
Beboerne må gjøre sine gjester oppmerksomme på disse bestemmelser. Parkering utover disse
reglene vil føre til borttauing for eiers regning og risiko. Styret har fullmakt til å effektuere
eventuelle bøtelegginger og borttauinger, samt gjøre endringer i parkeringsreglene ved behov.
Nye bestemmelser trer i kraft umiddelbart, og blir effektuert f.o.m 1.september 2019.
Styret gjør samtidig oppmerksom på at det ikke er lov å henstille gjenstander ved garasjer eller på
borettslagets fellesområder.
Til de som har bestilt lader til El-bil, vil de bli fakturert i uke 36-37.
Mvh.
Styret

