Ny parkeringsordning
Ordningen med faste plasser opphører
Årsmøtet høsten 2016 vedtok en ny ordning for parkering for Solvang avd. 3
Vedtaket på årsmøtet lyder:
« Alle hytter får adgang til å kjøpe en parkeringsoblat. Denne gir rett til å parkere på
oppmerkede plasser. Pris kr 1000.- for to sesonger. Ordningen evalueres etter to år.
Personer med offentlig -Parkeringsbevis for bevegelseshemmede - kan etter søknad kunne
få tildelt fast parkeringsplass.»
Ordningen har sin bakgrunn i at det til enhver tid sto tomme parkeringsplasser mens det
var vanskelig å finne plass annet sted.
Dette betyr at alle som tidligere hadde «egen» fast parkeringsplass mister denne for
inneværende og neste sesong.
Alle kolonister kan nå kjøpe oblat enten de har bil eller ikke, og uavhengig av ansiennitet i
hagen.
Selv om du nå kjøper en oblat som tillater parkering, er det ikke sikkert du finner ledig
plass. I og med at ordningen fungerer slik at alle med hytte i avd. 3 kan kjøpe oblat, og
siden det er færre P -plasser enn hytter gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.
Det er heller ikke valg en kontroll-løsning med ekstern parkeringskontroll, slik at styret
håper det vil råde lojalitet og ordningen fungerer på en praktisk og tilfredsstillende måte.
Ordningen vil bli evaluert og årsmøtebehandlet etter prøveordningen
Det er viktig at du oppbevarer parkeringstillatelsen på en sikker måte. Tapte oblater
erstattes ikke.
Vi ber om at du setter deg nøye inn i de regler som gjelder parkering. Sammenhengende
parkering på samme plass ut over en uke tillates ikke. Oblaten skal ligge godt synlig ved
bilens frontrute når plassene benyttes.
Ved ferie og lenger fravær henstiller vi til at plassene er tilgjengelig for de som besøker og
bebor hyttene. Det finnes en stor P-plass innerst i Nordbergveien.
Skilting vil bli utført etter påske, oblatutdeling er planlagt til 29. april, hvilket betyr at vi
regner med å ha ordningen på plass fra ca. 1.mai
Styret i Solvang Kolonihager avd 3
April 2017

Hvordan få oblat?
• Innbetaling av kr 1000,- skjer til
avdelingens bankkonto 0530 42 89831
• Innbetalingen må merkes med
«hyttenummer og Parkering» Eks
hytte 404 Parkering
• NB ved innbetaling i nettbank husk å
krysse av for at det ønskes kvittering.
• Ved fremvisning av kvittering for
betalt avgift utleveres oblatene på
huset lørdag 29/4 2017 kl. 12:00
Andre utleveringsdatoer vil bli
annonsert senere.
• Det kvitteres for mottak av oblat og
parkeringsregler, og du er klar til å
benytte parkeringsplassene.

Parkeringsregler sesongene 2017 og 2018
-Innehaver av oblat gis rett til å parkere på de P-plasser som er avsatt og merket for
hagens brukere. Oblaten skal ligge godt synlig ved bilens frontrute når plassene
benyttes.
-Det utstedes maks. en oblat pr hytte uavhengig av om hytteeier har bil eller ikke
-Det skal kun parkeres registrerte motorkjøretøy på plassene, sammenhengende
parkering utover en uke tillates ikke.
-Personer med innvilget «Offentlig parkeringsbevis for bevegelseshemmede» kan etter
søknad få tildelt fast plass.
-Kostnader ved kjøp av oblat tilbakebetales ikke ved eventuelt salg idet oblaten følger
hytta. Mistede oblater refunderes ikke.
-Det føres et register som omfatter eiers navn, hyttenummer, oblatnummer og
kvittering for mottatt regler og oblat.
- Vesentlige brudd på parkeringsreglene kan medføre tilbaketrekking av tillatelsen.
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