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Vedtatt på styremøtet 07.02.2011, oppdatert på styremøtet 24.06.2014 

1. Parkeringsområde
Parkeringsreglementet gjelder for parkering på borettslaget sin eiendom.

2. Gjesteparkering
Det finnes gjesteparkeringsplasser utenfor butikken. Tre av plassene er korttidsparkering i butikkens
åpningstid. De øvrige plassene kan benyttes maks 3 dager for gjester og besøkende.
Beboere kan parkere på gjesteparkeringen fra klokken 2100-0800. Forøvrig er det fritt å benytte de
kommunale p-plassene langs St. Jørgens vei.

3. Parkering i stikkveier forbudt
Det ikke er tillatt å parkere i stikkveiene eller innkjørsel til stikkveiene i borettslaget. Ved brann og
ambulanseutrykning vil dette kunne skape store problemer. Det er også forbudt å parkere på
grøntarealet/gresset. Av- og pålessing/mindre opphold er fortsatt tillatt, men kun i korte perioder på
inntil 10 min.

4. Parkeringskontroll
P-service er engasjert for å kontrollere parkeringen. Nærmere informasjon om
parkeringsbestemmelser finnes på skilt, i dette reglementet og i husordensreglene.
I forbindelse med flytting og spesielle situasjoner kan beboere henvende seg til P-service for å få tillatelse til
å parkere lengre utenfor husene. Parkering over natten er under ingen omstendigheter
tillatt.

5. Klage på parkeringsbot
Klage kan rettes til P-service. Styret har myndighet til å endre parkeringsreglement og 
parkeringsinstruksene, men vil ikke behandle klager på parkeringsbøter.

6. Fast parkeringsplass
Borettslaget leier ut parkeringsplasser etter venteliste. Ansiennitet regnes fra søknad er mottatt og bekreftet 
av vaktmester. Parkeringslisten administreres av vaktmesteren og ligger tilgjengelig på
www.hovinborettslag.no  Leien fastsettes av styret. Det vil også tilkomme et ekspedisjonsgebyr pålydende 
kr 750,- direkte fra OBOS.

7. Leievilkår for fast parkeringsplass
Parkeringsplassen skal følge beboerne. Hver boenhet kan leie 1 parkeringsplass.
Parkeringsplassen kan ikke overdras til andre.

Beboere har mulighet til å takke midlertidig nei til parkeringsplass i påvente av bilkjøp. 
Leieforholdet opphøres automatisk ved fraflytting eller fremleie. Beboer som flytter ut for en 
midlertidig periode kan på forhånd søke om å få tildelt ny parkeringsplass når de flytter 
tilbake. Borettslaget vil kreve 500 kr i administrasjonsgebyr for denne tjeneste. 

Parkeringsplass som står ubenyttet for lengre periode inndras. Med lengre periode menes 5 
sammenhengende uker mellom 15. august og 15. juni. Beboere som har leierett til ubenyttet 
plasser vil bli varselet om inndragelse med svarfrist på 2 uker før plassen tilbys den som står øverst på 
parkeringslisten. Den leide parkeringsplassen anses som ubenyttet hvis det er parkert bil uten lovlige 
kjennemerker, eller om den brukes som oppbevaring for tilhenger ol. 

Beboeren som mister sin leierett til parkeringsplass må selv søke på ny parkeringsplass og vil da komme 
nederst på parkeringslisten. 

Leietaker plikter til en hver tid å etterleve det reglement som er fastsatt. Brudd kan medføre at beboeren 
mister sin leierett til parkeringsplass. 

Parkeringsplassen må sies opp med 1 måneds varsel. 

8. Parkeringsplass til bilkollektivet.no
Borettslaget har fremleid to av parkeringsplassene til bilkollektivet.no for å gi beboere som ikke disponerer 
egen bil en mulighet til å inngå avtale om billeie.

http://www.hovinborettslag.no/



