
Nye og oppdaterte parkeringsbestemmelser mai 2019 

Toppe Borettslag har inngått en avtale med Security Park om kontroll og oppsyn av 

parkeringsplasser i laget.  

• All kjøring på gangveiene innenfor lagets eiendom er forbudt. Unntatt fra denne 

regelen er: Drosjer, flyttebiler, renholdsverket, utrykningskjøretøyer eller andre biler 

som fungerer som sykebiler samt biler registrert som servicebiler.  

• Parkering av motorkjøretøy med gyldig elektronisk registrering er kun tillatt på 

oppmerkete parkeringsplasser og i garasjer. Motorkjøretøyer som står parkert utenfor 

de oppmerkete feltene vil uten videre og uten varsel bli ilagt kontrollavgift.  

• Det er anledning for andelseiere å få tildelt fast parkeringsplass mot en leie av dagens 

takster pr måned på uteparkering og garasjer. Parkeringsplassene er merket. 

Andelseier er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer på egne 

parkeringsplasser. Ingen biler trenger sone oblat. Skal du bruke leiebil, legger du selv 

inn registreringsnummer på leiebilen, og så kan du parkere på din egen private 

parkeringsplass.  

• Andelseiere pålegges å gjøre sine gjester oppmerksom på parkeringsbestemmelsene. 

Gjester skal henvises til gjesteparkering. Gjester som benytter plassen i mer enn 3 

dager innenfor en 7 dagers periode, MÅ ta kontakt med styrekontoret I 

vaktmesterkontoret for utlevering av et tidsbegrenset gjesteoblat. Det er ikke tillatt for 

andelseiere å parkere på gjesteparkering i egen parkeringssone.  

• Parkering av lastebiler, større varebiler og bobiler skal skje på henvist plass.  

• Campingvogner og tilhengere skal kun parkeres på anvist sted. Søknad om fast 

parkeringsplass sendes styret. Biltilhengere som beboere låner ved flytting, handling 

av varer etc. kan nå parkeres på gjesteparkerings-plasser i inntil 3 døgn, når det henger 

en laminert gjestelapp på hengeren.  

• Det er ikke tillatt å ha avskiltede kjøretøyer stående på parkeringsplass eller i garasje. 

Avskiltede kjøretøy skal straks og senest innen 2 dager meldes til styrekontoret og 

fjernes innen 1 måned.  

• Dispensasjon fra disse regler kan søkes skriftlig til styret.  

• Reglene trer i kraft fra den tid styret bestemmer. Grov misligholdelse av reglene får 

samme virkning som brudd på husordensreglene.  

• Det er ikke tillatt å leie ut/fremleie bruksretter til parkeringsplasser i Toppe Borettslag. 



Et gjesteparkeringsoblat kan en få ved henvendelse til styrekontoret eller vaktmesterkontoret. 

Henvendelsen kan gjøres per telefon eller mail. Har beboere problemer med å komme innom 

kontorene våre i åpningstidene, sørger vi for å levere oblatet i postkassen til beboer.  

Leie av Parkeringsplass.  

Når du leier parkeringsplass vil du motta e-post fra leieparkering.no, gjør følgende:  

1. Logg deg inn på www.leieparkering.no  

2. Velg 'Mine parkeringsplasser' i kolonnen til venstre. Der ser du hvilke parkeringsplasser du 

har registrert deg på.  

NB! Dersom du står registrert med en plass, men skulle hatt to, gjør du følende:  

1. Åpne første e-post du har mottatt fra leieparkering.no, og forsøk å registrere deg på nytt.  

Får du opp "koden er utløpt", skal plassen være registrert i systemet.  

2. Åpne e-post nummer 2 fra leieparkering.no. Forsøk å registrere deg på nytt.  

Slik forsetter du til du har registrert alle dine parkerings plasser.  

Har du brukt forskjellige e-postadresser ved registrering, ber vi deg kontakte Profectum AS 

(driver Park-Id), på telefon +47 240 77 100.  

Lurer du på noe i forbindelse med parkeringen, tar du kontakt med styrekontoret i 

åpningstiden.  

Trenger du midlertidig parkeringsplass kan du hente deg et parkeringsbevis på 

styrekontoret.  

Toppe Borettslag har inngått en avtale med Security Park om kontroll og oppsyn av 

parkeringsplasser i laget. Dersom du ønsker å klage på en ilagt kontrollavgift så må klage 

rettes mot Security Park og ikke styrekontoret.  

For øvrig henvises det til skilting om regler på parkeringsplassene.   

  

http://www.leieparkering.no/
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