USTMYRA BORETTSLAG
7082 KATTEM

NY PARKERINGSORDNING FOR USTMYRA BORETTSLAG
Alle de seks borettslagene på Kattem har vedtatt å innføre privatrettslig regulering av
utendørs parkering. Det betyr at vi kan reservere parkeringsplassene for egne beboere og
besøkende. Målet er at ordningen skal bli enkel, fleksibel og effektiv.
Formålet med den nye ordningen er å sikre tilgang til parkering for borettslagets beboere og
deres gjester.
Det legges opp til mest mulig enhetlig skilting på hele Kattem, men likevel slik at det enkelte
borettslag kan gjøre tilpasninger i forhold til behovet.
Det har blitt inngått avtale med Trondheim parkering om etablering, administrasjon, kontroll
og håndheving av den nye parkeringsordningen. Avtalen følger standardvilkårene for privat
parkeringshåndhevelse.
Dette betyr at:








Alle kjøretøy som skal ha rett til parkering må registreres i en database, som det senere
kan kontrolleres mot.
De som har tildelt eller leid parkeringsplass i parkeringskjeller skal benytte denne
konsekvent.
Kjøretøy som tilhører arbeidsgiver, samt slektninger og venner som ofte er på besøk kan
også registreres, slik at de kan parkere.
Den enkelte andelseier vil få tilgang til en nettside (smartoblat.trondheimparkering.no)
der man kan registrere egne kjøretøy og kjøretøy tilhørende egne gjester. Samt endre på
registrerte kjøretøy.
Det vil være mulig å til enhver tid ha inntil 2 aktive parkeringstillatelser og inntil 10
gjesttillatelser pr. andelseier. Gjesteplasser registreres for 1 døgn pr. Registrering.
Ved flytting vil andelseiers tilgang til nettsiden deaktiveres og alle dennes
parkeringstillatelser slettes.

Den nye parkeringsordningen trådte i kraft den 1. juni 2018.
Styret ber om at vedlagte registrerings-skjema fylles ut av andelseier/leietaker, signeres og
leveres i styrets postkasse i Gråtrostvegen 10.
Dere vil etter registrering motta epost fra noreply@trondheimparkering.no hvor dere
finner innlogging og link til siden som skal brukes for registrering av biler og gjester.
Skjemaet finnes også på borettslagets hjemmeside
http://www.ustmyra.no under skjema.
Spørsmål om parkeringsordningen rettes til styret via kontaktskjema på
hjemmesiden.

Vennlig hilsen
Styret i Ustmyra borettslag

REGISTRERING AV KJØRETØY MED PARKERINGSTILLATELSE I
USTMYRA BORETSLAG

Leilighetsnummer
Navn på andelseier/leietaker
Adresse
Epost
Mobiltelefon-nummer
Overtakelsesdato

Vennligst oppgi navn, adresse, leilighetsnummer, e-postadresse, mobiltelefon-nummer.
Ustmyra Borettslag har et eget område på Trondheim Parkering sine SmartOblat-sider.
Opplysningene du oppgir i dette skjemaet, vil styret benytte til å registrere en profil for deg
på dette området. Så snart profilen er opprettet, vil du selv kunne logge inn på dette området
og registrere dine kjøretøy.
Den registrerte profilen vil benytte din oppgitte e-postadresse som brukernavn. Dersom du
ikke har eller ikke ønsker å oppgi e-postadresse, vil styret istedet opprette en profil basert på
det oppgitte mobiltelefon-nummeret og et passord. Med en profil uten epost-adresse vil du
ikke kunne motta påloggingsinformasjon på epost. Du vil da få din påloggingsinformasjon
ved å henvende deg til styret.

Med denne signaturen godtar jeg at borettslaget lagrer den oppgitte informasjonen i en database og bruker
denne til å kontrollere parkeringsaktiviteten, samt å ilegge kontrollavgift ved brudd på de til enhver tid
gjeldende parkeringsbestemmelser.

Dato

Navn med blokkbokstaver

Signatur andelseier/leietaker

