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Vøyenenga, 2 Januar 2019
Ordensregler for bruk av garasjeanlegg

1. Garasjeanleggets brukere er selskapets eiere som alle har fått tildelt nummererte
plasser i tråd med de aksjer den enkelte eier. Ved utleie av parkeringsplass er eier
ansvarlig for at de bestemmelser som her nevnes overholdes.
2. Garasjen skal benyttes til parkering av motorkjøretøy på de plasser den enkelte eier
disponerer. Tillatte unntak fra motorkjøretøy er henger og sykkel.
3. Parkering skal skje innenfor de oppmerkede plasser på en slik måte at en ikke er til
hinder for andre. Viktig at alle kjører langt nok inn på plassen sin slik at en ikke står
langt ut i felles midtgang og dermed vanskeliggjør parkering for andre.
4. Parkeringsplasser skal ikke brukes til lagring av forskjellige ting som ikke har noe med
motorkjøretøy å gjøre. Det eneste som kan lagres er et sett dekk og eventuelt takboks.
Lagring av dette skjer på egen risiko og må også gjøres slik at det ikke er til hinder eller
ulempe for andre brukere.
5. Det er ikke tillatt å utføre vask av kjøretøy, brannfarlig arbeid eller lakkering inne i
garasjen.
6. Ved felles rengjøring av garasjeanlegget, og der dette er varslet, plikter den enkelte å
rydde/fjerne sitt kjøretøy og etterkomme øvrige orienteringer relatert til renhold fra
styret.
7. Det er ikke tillatt å la motorkjøretøy stå å gå på tomgang inne i garasjen.
8. Det skal tas hensyn og holdes lav fart inne i garasjeanlegget.
9. Oppdages alvorlige feil eller mangler i garasjeanlegget skal styret varsles snarest mulig.
Det er ikke tillatt for brukere av anlegget å skru/reparere på felles installasjoner.
10. Ved tap av nøkkel kan ny bestilles via styreleder. Garasjeportåpner kan bestilles direkte
fra Monteringsservice Norport AS.
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