Parkeringsbestemmelser for Brenna
1. Parkeringskontrollen utføres av P-Service 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 P-service 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 P-service AS.
14. Eventuell klage på pålagt gebyr skal stiles til P-Service AS. Styret behandler ikke klager.
Firmaet har veldefinerte rutiner for klagebehandling og er medlem i Parkeringsklagenemnda.
Overtredelse av bestemmelsene kan medføre kontrollavgift kr 830,- og borttauing for eiers regning
uten varsel. Følg skiltingen på området.
Alle henvendelser vedrørende kontrollavgift og borttauing skal rettes til:
P-service AS, telefon: 412 55 384

epost: post@pservice.no

Det er viktig å huske at dette regelverket gjelder hele Brennaområdet 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 P-service.
Noen forhold det er verdt å merke seg:
Beboere kan kun stå på beboerplass. Dette gjelder også ved besøk i en annen del av området enn der
en selv bor. Dette er nødvendig for å unngå at beboere med mange biler omgår
parkeringsbestemmelsene og parkerer på gjesteplass et stykke fra eget hus.
Alle biler som er registrert på en adresse på Brenna anses å tilhøre en beboer. Vær oppmerksom på
dette om du lar et barn benytte en eldre bil uten at denne blir omregistrert.
Biler som er registrert i ikke-nordiske land vil bli tauet bort ved brudd på regelverket. Dette er
nødvendig da erfaringen er at gebyr tillagt slike kjøretøy ikke blir betalt.

