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Ny parkeringsløsning
Utvidelse av antall reserverte uteplasser
Som alle vet, er parkeringsplasser en begrenset ressurs, og man risikerer å ikke finne ledig
parkeringsplass når man kommer hjem, og gjester sliter med å få parkert når de kommer på
besøk.
I løpet av de kommende ukene vil det bli foretatt en del endringer i parkeringsløsningen for å
bedre på situasjonen, og for å gjøre det mest mulig rettferdig for alle. Vi kommer til å øke
antallet reserverte plasser, og dedikere noen plasser som kun er tilgjengelig for gjester.

Avtale med P-service
Borettslaget har nylig inngått en avtale med P-service om håndheving av
parkeringsbestemmelsene. De kontrollerer at rett bil parkerer på rett plass, og at gjesteplasser
ikke blir benyttet av beboere. Dersom man feilparkerer, vil man bli ilagt et kontrollgebyr.

Tilbud om reservert uteplass
Alle andelseiere har i deg bruksrett til én reservert parkeringsplass, enten som garasje eller
som uteplass. Dersom du i tillegg til allerede tildelt reservert parkeringsplass ønsker en
reservert parkeringsplass ute, kan du sette deg på liste for å få tildelt dette. Send en epost til
nordyveien.brl@gmail.com og skriv at du ønsker en reservert parkeringsplass ute.
Det er viktig at du også skriver registreringsnumrene på de bilene som skal ha tilgang til å stå
på din reserverte plass. Du kan ha flere biler som kan benytte din parkeringsplass, men
selvfølgelig kun én bil av gangen. (Har du f.eks. én garasjeplass og én reservert plass ute, må
du skrive opp begge registreringsnumrene, slik at du kan veksle mellom hvilken bil som står i
garasjen og hvilken som står ute).
Dersom du allerede står på venteliste for reservert uteplass, trenger du ikke å registrere deg
på nytt, men styret må innhente registreringsnummer på aktuell bil. Søknadene behandles i
den rekkefølge vi mottar dem.
Alle reserverte plasser blir fakturert kr. 150,- pr. mnd. gjennom felleskostnadene.
Styret anser dette som den beste løsningen, og vi håper at parkeringssituasjonen blir mye
bedre enn det den er i dag.
Vi har ellers fått informasjon fra Lillestrøm Kommune om at de kommer til å øke patruljeringen
i stikkveiene i området, så biler som parkerer i stikkveiene, utenom for korte stopp for av/pålessing, risikerer å få parkeringsbot.
Mer informasjon kommer før vi går over til den nye løsningen.
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