
PILOTEN OG FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE

Parkeringsinformasjon

REGLEMENT
FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE TIL

PILOTEN OG FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE I B. BALCHENS VEI

1: Plassene for gjesteparkering er avsatt for besøkende til sameierne.

2: Sameiernes privatbiler, biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som 
beboere fast disponerer, er ikke å definere som gjestekjøretøyer. 

3: Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig 
parkeringsplass til disse. 

4: Bobiler, campingvogner og hengere skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. I nødvendige 
tilfeller innhentes tillatelse fra styret.

5: Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke, skal ikke parkere på 
gjesteparkeringsplassene. Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.

6: All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt. Dette gjelder gangveier, plener, 
dobbeltparkering mm.

7: Det tillates parkering for nødvendig av-/pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. 
Trenger man fravikelse fra dette må det innhentes tillatelse fra styret. Tillatelsen må da ligge synlig 
ved frontruten i bilen.

8: Gjesteparkeringen kan benyttes etter reglene inntil tre døgn sammenhengende. Etter opphold 
på minst  to døgn kan den besøkende igjen benytte parkeringen i nye tre døgn. Begrensingen 
gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter 
gjestparkeringen i deler av døgnene. Har man behov utover tre døgn vil styret kunne gi tillatelse 
til dette.

9:  Ved familiearrangement eller lignende kan styret gi dispensasjon for antall parkeringer eller 
tidsrom.

10: Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt de samme regler som de 
andre plassene.

11: Dersom et kjøretøy er parkert i strid med ovennevnte regler vil kjøretøyet bli  inntauet  uten 
videre varsel. Inntauingen foretas av Bærum Kranservice  etter  begjæring fra styret i 
garasjesameiet. Når beskjed er gitt til inntauingsfirmaet ! vil kostnadene for oppmøte/inntauingen 
bli belastet eier av det feilparkerte  kjøretøyet, uansett om han fjerner det før inntauingen 
begynner. 

12: Den enkelte sameier er ansvarlig for at  gjestene blir opplyst om parkeringsreglene og at  de 
blir fulgt.

13: Er kjøretøyet inntauet kontaktes Bærum Kranservice, tlf. 67801100 eller 
politiet.

STYRET

epost til garasjestyret:

garasjestyret@pilotenfornebu.no
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For å registrere gjesteparkering gjør 
følgende:

SEND SMS TIL 2080

Kodeord Piloten

Bilnummer på parkert bil

Navnet på den du besøker

Leilighetsnummeret til den du besøker.

Eksempel:

Piloten BS12345 Nordmann 4022

Du vil få en bekreftelse på at parkeringen er 
registrert.

Tjenesten koster kr. 3,-.

Biler som ikke blir registrert kan borttaues. 

Se www.pilotenfornebu.no under Informasjon og 
Gjesteparkering for regler og 

dispensasjonssøknad. 
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