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Parkeringsbestemmelser 

Parkeringsplassene i Sogn Hagekoloni forvaltes av hagen, ved parkeringsansvarlig(e). Ansvarlige oppnevnes 
av og rapporterer til styret.   
 
Følgende retningslinjer gjelder for tildeling og bruk av parkeringsplassene:  

 Parselleier som ønsker parkeringsplass må søke om dette skriftlig hos parkeringsansvarlig. 
Vedkommende føres opp på venteliste.  

 Tildeling av plasser baseres på ventelisten, fortrinnsvis etter ansiennitet på listen. Denne regelen 
kan fravikes i spesielle tilfeller.  

 Klage på tildeling foretatt av parkeringsansvarlig skjer til styret. Styret fatter endelig vedtak i saken. 
Vedtaket kan ikke ankes. 

 Det kan kun tildeles én parkeringsplass pr. parsell. Avvik fra denne reglen kan bare skje etter vedtak 
fra styret.  

 Parkeringsplass kan tildeles den som fast disponerer bil. Det betyr at enten parselleier, parselleiers 
ektefelle eller samboer har bil og kan dokumentere dette ved fremleggelse av vognkort. Leasingbil 
og bil i arbeidsgiver navn godtas også så fremt det kan dokumenteres at bilen disponeres fast av 
parselleier, parselleiers ektefelle eller samboer. 

 Den tildelte plassen er reservert i tidsrommet 1. april til 31. oktober. 

 Parkeringsplass skal benyttes av parselleier, ikke lånes ut til tredjepart.  

 Parkeringsplass skal ikke brukes som lager for ubenyttede biler, hengere ol.  

 Parkering i kolonihagen utenfor oppmerkede og tildelte plasser tillates ikke. Midlertidig parkering i 
forbindelse med av- og pålasting, transport av syke eller funksjonshemmede kan skje, når det ikke 
er til hinder for ferdselen i gatene. 

 Dette gjelder også for motorsykler. Disse tildeles egne plasser.  

 Parkeringsplass følger ikke parsellen ved eierskifte. Nye kolonister må søke om parkeringsplass, om 
dette ønskes. Det er mulighet for skriftlig å søke parkeringsansvarlig om å bytte plass, i forbindelse 
med at plasser blir ledige.  

 Parselleier plikter å vedlikeholde sin parkeringsplass, ved å klippe gresset mm.  

 Parkeringsplassen skal være med samme type grus som resten av plassen. Heller, asfaltering eller 
annet underlag godkjennes ikke.  
 
Sist endret 18.1.2013 


