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Kjøre og parkeringsbestemmelser på området til
Stiftelsen Blakstad Sykehus, Boligselskap
Pkt. 1
Alle beboere og gjester er pålagt å følge gjeldende regler for kjøring og parkering på boligselskapets
område. Overskrides regler vil det bli ilagt en kontrollavgift og i graverende tilfeller vil kjøretøy bli
tauet bort. Parkeringsområdet er beregnet for biler totalvekt inntil
3500 kg. Hele området er skiltet, med angivelse av parkeringsområder og kjørebestemmelser.
Pkt. 2
Beboere som har garasjeplass i enkeltgarasje eller i garasjehus, skal benytte disse til sin daglige
parkering. Det er pliktig for hver og en leietaker av garasjeplass i garasjehus å alltid sørge for at
porter låses, når man forlater garasjehuset med og uten bil.
Pkt. 3
Alle parkerte hensatte uregistrerte kjøretøy, vare, campingvogner og båthengere, med mer er strengt
forbudt og vil medføre umiddelbar kontrollavgift og eventuell borttauing for eiers regning. Dette
gjelder også uregistrerte kjøretøy, vare, campingvogner og båthengere, med mer, i garasjer og
garasjehus.
Pkt. 4
På angitte parkeringsområder på Husejordet, er det ikke tillatt å hensette campingvogner,
båthengere, med mer. Parkeringsområdet er ikke noen lagerplass.
Pkt. 5
Varehenger personbil, med totalvekt inntil 3500 kg., har eget parkeringsområde ved garasjehuset.
Motorsykler kan settes inne i egen gårdsplass, ved egen inngang, men skal ikke hindre fri ferdsel og
ikke settes inne på overbygde inngangspartier/ balkonger eller park/lekeområder.
Pkt. 6
For kun nødvendig kjøring i boområdet, gis det tilgang til av/pålessing i inntil 10 minutter. Ved
benyttelse av dette punkt skal ikke kjøretøyer hindre fri ferdsel eller hensettes på park eller
plenområder og motor skal slåes av. Hastighet i boområdet er satt til maks 10 km.
Pkt. 7
Alle parkerte hensatte kjøretøy, vare, camping og båthengere med mer, utenfor oppmerkede
parkeringsområder, ved den enkelte bolig, på plenområder, på og utenfor stikkveier, blir umiddelbart
ilagt kontrollavgift.
Pkt. 8
Det vil være tillatt for håndverksbiler med gyldig utstedt parkeringstillatelse å parkere utenfor gyldig
parkeringsområde, men disse håndverksbilene skal ikke hindre fri ferdsel eller hensettes på park eller
plenområder.
Pkt. 9
Boligselskapet utsteder midlertidige parkeringstillatelser, der det er behov for beboere i forhold til
fritak fra ovennevnte punkter. Dersom ikke parkeringstillatelse ligger synlig på/i kjøretøy og
kontrollavgift blir gitt, fritar det ikke kjøretøyer som blir pålagt kontrollavgift.
All klagebehandling rettes til Aker P- Drift AS, Postboks 104 Kalbakken, 0902 Oslo. Husk å oppgi
nummer på kontrollavgift.
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