Vedr. snøbrøyting av - og skiltning på parkeringsplassene i Wessel vel
Vinteren 2010/2011
Siden forrige vinter har parkeringsplassene i Wessel vel blitt skiltet med
parkeringsbestemmelser. Parkeringsreglene på disse skiltene er noe strengere enn de som
fremgår av vår vedtekt §1.5.2. Bakgrunnen for dette er primært å sikre styret hjemmel til å
taue bort biler som ikke overholder våre parkeringsbestemmelser jfr § 1.5.2. (se under)
Styret i vellet ønsker å forsikre beboerne i Wessel vel om at vi ikke kommer til å håndheve
andre parkeringsbestemmelser enn dem som fremgår av vedtekten § 1.5.2.
Bestemmelsene som fremgår på skiltene på parkeringsplassene kan betraktes som trusler for
personer som ikke bor i Wessel vel eller besøker noen av vellets medlemmer
Forrige vinter hadde flere beboere biler stående på parkeringsplassen vår som ikke var i
daglig bruk. Siden det er grenser for hvor tett inntil en bil det går ann å brøyte, endte disse
biler med å oppta to plasser da snøen kom. Styret finner det uakseptabelt at beboere benytter
parkeringsplassen vår til hensatte biler. At biler står til hindre for snøbrøytingen er også
uakseptabelt.
Styret anmoder derfor alle beboere om bare å benytte parkeringsplassene til biler som er i
daglig bruk slik at snøbrøytingen gir optimalt med parkeringsplass. Vi anmoder dere om å
følge parkeringsbestemmelsen jfr §1.5.2 i vedtekten, som står i sin helhet sist i dette skriv.
Vi understreker at vil gjøre det vi kan får å finne eieren til en feilparkert bil og ta kontakt.
Dersom vi ikke for kontakt, vil vi sette lapper på bilen som varsler borttauing minst 48 timer
før vi bestiller fjerning.
Vi håper med dette skriv at ingen av dere beboere skal oppleve at kjøretøyet deres er blitt
tauet bort i løpet av vinteren som kommer. - Men samtidig ønsker vi i styret også å gjøre
oppmerksom på at med parkeringsbestemmelsen i vedtekten og skiltningen på
parkeringsplassen har styret sikret seg myndighet til å taue bort biler, og at vi vil benytte oss
av den mulighet om nødvendig for at sikre at vellets prioritering av parkeringsplassens bruk
følges.

Med vennlig hilsen
Wessel vel
§1.5.2 Parkeringsbestemmelser
Denne parkeringsbestemmelse presiserer beboerne i Wessel vel sine prioriteringer for hva
parkeringsplassene i Wessel vel skal brukes til. Bestemmelsene sikre styret sanksjonsmidler
som bare bør brukes, når beboernes prioriteringer ellers ville bli tilsidesatt.
Parkeringsbestemmelsen er som følger:
1. Parkeringsplassene i de forskjellige grender på vellets område er kun for de respektive
grendemedlemmer og deres gjester.

2. Parkering utenfor parkeringsplassene på vellets område er ikke tillatt.
3. For alle parkeringsplasser er det ikke tillatt å parkere kjøretøyer over 3,5 tonn.
4. Alle parkeringsplassene er for kjøretøyer i daglig bruk. Det er ikke tillatt å hensette
kjøretøyer for en lengre periode. Parkering av biler uten skilter er ikke tillatt.
5. Av hensyn til snørydding eller andre arbeider som må utføres må alle biler kunne flyttes
med 48 timers varsel. I henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser er det ikke tillatt å
parkere lengre enn 24 timer. Dersom biler må fjernes vil skriftlig anmodning om flytting bli
festet på bilen minst 48 timer før den må flyttes.
6. Det er ikke tillatt å hensette motorredskap, tilhengere, campingvogner eller annet utstyr på
parkeringsplassene i vellet.
7. Styret kan på særskilt grunnlag gi tillatelse til parkering i strid med bestemmelsene i pkt.2,
3, 4 og 6. Tillatelsen skal være tidsbegrenset og skriftlig.
8. Biler, tilhengere eller annet utstyr som er parkert eller hensettes i strid med dette reglement
vil bli fjernet på eiers regning og risiko.
9. Bare leder av styret eller den leder bemyndiger kan beordre borttauing av kjøretøyer som
ikke følger parkeringsbestemmelsene på parkeringsplassene.
10. Beboere som ikke finner parkeringsplasser fordi andre ikke overholder denne
bestemmelse plikter å melde fra til styret.
11. Beboere plikter selv å melde fra til politi om brudd på veiloven på vellets område.
12. På alle vellets parkeringsplasser skal det skiltes med punkt 1,2,3,4,6,8,9 samt
informeres om at kjøretøyer kan fjernes med 48 timers varsel, og at fjernelse av kjøretøyer
skjer på eiers regning og risiko.

