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Bruk trykte
Bokstaver

SØKNADSSKJEMA OM PARKERINGSPLASS UTE
Fornavn
Etternavn
Adresse
Leilighetsnummer
Telefonnummer
E-post adresse
Det søkes om plass ved Stjernemyrveien innkjøring ved bom fra snuplassen
Det søkes om plass ved Haugerudveien 72
Det søkes om (stor plass) ved Haugerudveien 72
for varebil/kassebil - bobil - campingvogn. Oppgi
lengde og bredde på kjøretøyet.
Plassen kan ikke disponeres av store lastebiler.
Det søkes om plass ved Haugerudveien 76 innkjøring ved bom fra Haugerudveien
Det søkes om plass ved Haugerudveien 88
Ikke boende / ekstern leietaker.

Sett X

Signatur

Ønsket parkeringsplass vil bli imøtekommet hvis mulig. Hvis dette ikke er mulig vil du automatisk bli tildelt en annen
plass. Den administrative kostnaden til OBOS for registrering og opprettelse av kontrakt utgjør ca. kr. 1450.- som må
betales av søker. Kostnaden kan endres fra OBOS sin side
Leie pr. måned for normal og stor plass er kr. 300,-. for andelseiere av Solfjellet Borettslag
For eksterne leietakere (Ikke andelseier i Solfjellet Borettslag) er leien kr. 375.- inkl mva.
Borettslaget er avgiftspliktig ved utleie til ikke andelseiere.
♣

Plassen kan sies opp skriftlig av begge parter med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. i den
etterfølgende måned.

♣

Leie blir å betale ut oppsigelsestiden.

♣

Det er kun anledning å leie plass til bil av normal personbilstørrelse på en normal plass

♣

Ved flere søkere enn ledige parkeringsplasser, vil ansiennitetsprinsipp (botid i borettslaget), bli lagt til
grunn for fordeling av p-plass.

♣

Leie med formål å bruke plassen til gjesteparkering - eller privat videre utleie er ikke tillatt.

Ved tilgang til parkeringsarealet ved Haugerudveien 76 og ved Stjernemyrveien med bruk av mobiltelefon
(åpning av bom), må signert kontrakt og vognkort fremvises på vaktmesterkontoret - som registrerer slik
tilgang. Fremvisning av signert kontrakt og vognkort må også fremvises for utdeling av parkeringsoblat
Søknadskjemaet kan i utfylt stand legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 78 eller sendes som
e-post til styrets adresse som fremkommer under kontaktfanen på borettslagets hjemmeside.

