Parkering Nygård Terrasse Boligsameie
OBLATET er til beboernes bil, og festes på innsiden av frontruten. Man
trenger kun ett oblat på bilen. Alle får allikevel 2 oblater i tilfelle man har
to biler, eller i tilfelle ett av dem blir ødelagt.
PARKERINGSKORTENE er til å låne ut til sine gjester når de kommer på
besøk (flerbruks). Man behøver ikke skrive noe på dem. Disse legges på
innsiden av frontruten (ett i hver bil). Man får 5 i tilfelle man har fem
gjester samtidig, eller i tilfelle noen blir ødelagt/mistet. Det er meningen å
samle inn igjen parkeringskort fra gjester når de er brukt, ikke å gi dem
bort.

Merk at disse parkeringsbevisene (parkeringskort og oblater) KUN har noe
å si på vårt sameies gjesteparkering. Andre steder har de ingen effekt.
Gjesteparkeringen vår er de utendørs plassene ved innkjørselen til
garasjen. Altså på den delen av vårt område som er lengst i retning REMA
1000/Vålerenga.
Beboere med OBLAT på bilen kan stå der i inntil 2 timer.
Gjester som har lånt et PARKERINGSKORT og satt det i frontruten kan
stå der i inntil 3 døgn.

OBS: Parkeringsvaktene sjekker bilens registreringsnummer for å se om
bilen tilhører en beboer eller ikke, og de gir bot hvis man forsøker å bruke
parkeringskort i en beboers bil.

GAMLE PARKERINGSBEVIS SLUTTER Å GJELDE 1. MARS.

Bortsett fra gjesteparkeringen (som disse
parkeringsbevisene er aktuelle for), er
parkeringsmulighetene i sameiet som følger:
Garasjen
De fleste (men ikke alle) seksjonene har egen garasjeplass. Her kan man
stå så mye man vil, og hvem sin bil som står der legger ikke hverken styret
eller parkeringsvaktene seg oppi.

Langs veien der bussen kjører
Parkeringsplassene her er ikke lenger gratis. De er eid av kommunen, og
omfattes av deres såkalte "beboerparkering"-ordning. Tross navnet er dette
ikke noe våre beboere kan bruke fritt uten å betale, og styret vårt har
ingenting å gjøre med administrering av disse plassene. For å søke om
mulighet til å parkere her går man inn på kommunens nettsider. I skrivende
stund er adressen https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-ogparkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/
(uten mellomrom eller linjeskift i nettadressen), og tillatelse koster 3000
kr. i året (1500 kr. i året for motorsykkel/moped).

Rett foran inngangen til oppgangene (på stikkveiene)
Her er det kun lov å stå for av- og pålessing, syketransport osv. i kort tid
(inntil 20 minutter). Husk å kjøre sakte, og vær oppmerksom på eventuelle
lekende barn, kjæledyr og fotgjengere.

NB:
Parkeringsplassen ovenfor akebakken (altså rett bak søppelfortet, og på
andre siden av gata fra butikken) tilhører vårt nabosameie Stang Terrasse,
ikke oss!
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