
Garasje/utleie av parkeringsplasser

Som en del av rehabiliteringen av garasjen blir parkeringsplassene merket opp på nytt. I den forbindelse
ønsker styret å kartlegge eksisterende og fremtidige parkeringsbehov i sameiet. Styret ønsker informasjon
om både motorsykler/mopeder, sykler, elbiler og vanlige biler, samt få revidert oversikt over hvem som har
de forskjellige plassene i garasjehuset. Det er også tid for å søke om fornyelse av kontrakt for leie av
sameiets parkeringsplasser.

Beboere bes derfor gi tilbakemelding til styret på følgende punkter, innen 15. desember:

1. Sykler
Styret vurderer hvordan sykkelområdet på 3. plan kan utnyttes best mulig, bl.a. gjennom
takmontert oppheng. Styret ønsker derfor å kartlegge antall sykler som beboere planlegger å
oppbevare på sykkelområdet, enten umiddelbart eller i løpet av neste år, og ber om tilbakemelding
på dette.

2. Motorsykler/mopeder
Styret ønsker å utrede eventuelle parkeringsbehov knyttet til motorsykler/mopeder. Styret
vurderer å få merket opp særskilte parkeringsplasser for motorsykler/mopeder, og ønsker derfor å
kartlegge antall motorsykler/mopeder som beboere ønsker å parkere i parkeringshuset.

3. El-biler
Styret tar sikte på å få installert et begrenset antall el-bilplasser/parkeringsplasser med mulighet for
lading av el-bil. Løsningen som velges vil kunne bygges ut senere dersom behovet øker. For å kunne
planlegge videre og ivareta tilstrekkelig fremtidig kapasitet, ber styret beboere om å opplyse om
eventuelle el-biler som brukes per i dag/el-bilkjøp som planlegges.

4. Utleie av parkeringsplasser
Fra og med 1. februar 2013 vil det igjen være mulig å leie parkeringsplass i garasjen med fornyet
kontrakt. De som har leid plass til nå disponerer denne etter at det blir mulig å parkere igjen og
frem til og med 31.1.2013. Leieavtalene vil vare i 2 år. Parkeringsplassene kan deles i tre grupper:

Utleieplasser uten strømuttak
Disse plassene kan leies på samme måte som i dag, til månedspris kr 500,-.

Plasser med strømuttak for biloppvarming
For disse plassene vil det, som i dag, bli innkrevet et fast månedsbeløp for strømforbruk. Hvis
plassen leies, vil det i tillegg bli innkrevet leie.

Plasser med strømuttak for elbil
Her blir prinsippet det samme som for plassene med biloppvarming. Vi kommer tilbake med mer
konkret informasjon om når slike plasser blir tilgjengelige, og om hva strømutgiften vil bli.

Beboere som ønsker å leie eller bytte til seg en parkeringsplass bes melde interessen til styret per
post/e-post innen 15. desember 2012.

5. Hvilken parkeringsplass tilhører din seksjon?
Styret ønsker å lage en revidert oversikt over hvilke parkeringsplasser som tilhører hvilke seksjoner.
Vi trenger derfor ditt navn, AØ-husnummer og plassnummer.

Svar på disse punktene sendes på e-post til: garasje@skogen.info. De som ikke har tilgang til e-post kan
levere tilbakemeldingen i postkassen til Michael i AØ196 eller Øyvind i AØ249.

Med vennlig hilsen
Styret


