Trafikk og parkering i Ustmyra borettslaget
Mengden med parkering og trafikk, og ikke minst hastigheten på denne, har økt og slik vil
vi ikke ha det.
Kjøring og parkering i boområdet (på gårdsplasser, gang- og sykkelveier) er ikke tillatt.
Det har kommet flere klager på betydelig økt trafikk inne i borettslaget.
Styret ber beboerne om å begrense dette i størst mulig grad!
Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker
og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.
I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse reglene
for ro, orden og kjøring laget.
Det betyr dette at hver enkelt ANDELSEIER er ansvarlig for at det blir tatt hensyn til andre ved
kjøring og parkering; også ved tilfeller der hvor det er besøkende som kjører og/eller parkerer i
borettslaget.
Dette betyr at alle må bruke sunn fornuft samt vise omtanke for alle som bor i borettslaget. Nå er
det slik at en del mennesker mangler disse nevnte egenskaper og det må også poengteres at hvis
dette ikke opphører kan borettslaget se seg nødt til å innføre bomsystem som igjen vil føre til økte
kostnader for hver enkelt andelseier.
Parkering utenfor merkede/skiltede plasser er i utgangspunktet forbudt.
1. Feilparkerte motorkjøretøy kan bøtelegges av Trondheim Parkering og borttaues (gjelder
også innenfor boområdet).
2. Hver enkel beboer plikter å henvise sine gjester til gjesteparkeringen med bilene.
3. Sett ikke campingvogner, tilhengere eller avskiltede biler på parkeringsplassene eller i
garasjen.
4. Nødvendig tilbringertjeneste (max 10 min.)
Det er også på sin plass å minne om at vegtrafikklovens paragraf tre også gjelder:
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller
voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

"Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)" - paragraf 16 legger også en del
føringer for både kjøring og det å la motoren gå på tomgang:
I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn.
Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som
volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.
I eller ved bebyggelse skal kjørerute, fart og kjøremåte avpasses slik at ingen forstyrres unødig.

Altså er tomgangskjøring vanligvis forbudt i borettslaget.
Styret ber om en snarlig forbedring av dette slik at man ikke trenger å gjøre flere tiltak.
Hilsen Styret

