
 
 

Informasjonsskriv nr. 3/2009: Parkeringsbestemmelser 
 
 
På Brenna er det inngått avtale om parkeringskontroll med firmaet A1 Security AS. Følgende 
regler gjelder: 
 

1. Parkeringskontrollen utføres av A1 Security AS. Kontroll utføres hele døgnet. 
2. Beboere skal ha plass til egne biler på egen tomt. 
3. Beboere som har leietakere med bil har plikt til å sørge for lovlig parkeringsplass til 

disse. Leietakere er ikke gjester, og disse vil bli ilagt kontrollavgift på 
gjesteparkeringsplasser. 

4. Gjesteparkeringsplasser er for gjester, ikke beboere. 
5. Beboeres og leietakeres yrkesbiler skal ikke parkeres på gjesteplass. 
6. Det er opprettet noen avlastingsparkeringsplasser merket ”beboerparkering” for bruk opp 

til tre dager. Ledige beboerplasser frigjør ikke beboere for pliktene under pkt. 1 og 2. 
7. Tilhengere skal ikke parkeres på gjesteplass eller beboerparkering. 
8. Biler som står på vendehammere eller på snuplasser blir ilagt kontrollavgift umiddelbart 

og kan deretter bli fjernet for eiers regning. 
9. Utenfor egen tomt er det parkering forbudt overalt med unntak av plasser merket 

beboerparkering eller gjesteparkering. 
10. Biler som står utenfor vei på friareal (såkalte grønne lunger) vil bli ilagt kontrollavgift 

umiddelbart og vil kunne bli tauet bort. 
11. Uregistrert kjøretøy parkert på fellesområder vil bli borttauet uten varsel. 
12. Beboere med behov for å stå på gjesteparkering på grunn av familiearrangement eller 

lignende kan kontakte A1 Security for dispensasjon i inntil tre dager. 
13. Den som i en gitt situasjon mener å ha behov for parkeringsdispensasjon utover tre dager 

må ha skriftlig avtale med styret. Får du ikke kontakt med noen i styret så kontakt A1 
Security AS. 

14. Eventuell klage på pålagt gebyr skal stiles til A1 Security AS. Styret behandler ikke 
klager. Firmaet har veldefinerte rutiner for klagebehandling. I siste instans vil en klage bli 
avgjort av Forliksrådet i Oslo. 

 
          Overtredelse av bestemmelsene kan medføre kontrollavgift kr 800.-  

    og borttauing for eiers regning uten varsel. Følg skiltingen på området. 
 

Alle henvendelser vedrørende kontrollavgift og borttauing skal rettes til 
 

A1 Security AS, vakttelefon 95 700 600 
 

Det er viktig å huske at dette regelverket gjelder hele Brenna-området med ulike forutsetninger 
med hensyn til tilgjengelig plass for biler og kjøring. Regelverket er laget til felles beste for å 
dekke det grunnleggende behov for alle, det skal være lett å forstå, huske og etterleve samt 

forebygge problemer knyttet til fremkommelighet og irritasjon. Dersom det likevel dukker opp 
en situasjon som ikke reguleres av dette regelverket, og det derfor ser ut til å være behov for en 

dispensasjon, så ta kontakt med et styremedlem, alternativt A1 Security AS. 



 
 
Tilleggsinformasjon om parkeringsreglene 
 
Parkeringsproblemene på Brenna varierer fra vei til vei og de endrer seg over tid. Noen steder er 
det knapt parkeringsproblemer, mens det andre steder er dels store vanskeligheter ved at et alt for 
stort antall biler parkeres helt i strid med forutsetningene for bruk av fellesarealene. 
 
Styret har over tid arbeidet med å finne gode og lett forståelige regler som det er mulig å følge 
opp og som samtidig ikke virker unødvendig regulerende. Vi har hatt møte med parkerings-
selskapet for å drøfte ulike alternativer og en rekke varianter er drøftet. Erfaringene med det 
regelverket som har vært praktisert så langt har vært drøftet. 
 
Reglene på forsiden av dette skrivet er resultatet av arbeidet. Reglene bør være rimelig enkle å 
forstå og de er mulige å følge opp. Samtidig krever reglene at beboere som til tider har spesielle 
behov er aktive mht. å sikre seg dispensasjon (ref. særlig pkt. 12 og 13). 
 
Styret er kjent med at det enkelte steder finnes områder utenfor asfalten langs veiene som kan 
egne seg for parkering uten at dette hindrer ferdsel på veiene. Beboere som mener å ha slik 
parkeringsmulighet utenfor asfalt og i tilknytning til egen tomt anmodes om å søke dispensasjon. 
Spesielt i sommerhalvåret kan det være hensiktsmessig at slike muligheter utnyttes. Det 
understrekes at dette ikke åpner for å søke om å få parkere utenfor naboens tomt. Send epost til 
leder@brennavel.no. 

 
”Posesamarbeid” innledet 
 
Brenna velforening har mottatt en henvendelse fra Dalsåsen vel der det heter: 
 
”Etter vinteren kommer alle hundenes etterlatenskap er for dagen 
og vi har fundert litt på hvordan vi kan minske det  i framtiden. 
Vi fikk en idé på å sende alle husstandene våre et lite 
klistremerke til å sette på søppelkassene. Det er e t lite symbol 
som forteller at i denne søppelkassen kan du legge posen med 
hundebæsj. 
 
Vi tror i hvert fall at alle med hund vil klistre p å dette 
merket i solidaritet med andre hundeeiere. På denne  måten håper 
vi at Velet på en positiv måte kan bidra til at fle re plukker 
opp etter hunden sin. Jeg har snakket med Søndre Da l Vel, og de 
vil også gjerne være med på dette. Siden hundeeiere  lufter 
hunden sin på tvers av velgrensene hadde det vært f int om Brenna 
også ble med.” 
 
Styret vedtok 5/11 å delta i et slikt samarbeid. Kostnadene er minimale og tiltaket kan gi en god 
miljøgevinst.  Samtlige husstander får et klistremerke som det under i postkassa sammen med 
dette informasjonsskrivet. Det er fritt opp til den enkelte huseier om merket benyttes eller ei. 
 
 

 


