
   

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer gjesteparkering 
for sameiet Lillo Nydalen 
 
 

 
 

Generell informasjon 
Retningslinjer og regler for gjesteparkering gjelder for alle som bruker disse plassene. 
Beboere har plikt til å sette seg inn retningslinjer og regler for gjesteplassene samt 
underrette gjester som bruker plassene.  

Retningslinjene er et supplement til vedtektene og husordensreglene som til enhver tid 
gjelder for boligsameiet og garasjesameiet. 

Dersom det er nødvendig med tilkomst til fellesarealer der det ikke er lov å parkere/stanse 
ved for eksempel flytting kan dette avtales med styret for å få midlertidig tillatelse. Her må 
det sendes e-post til styret minimum 1 uke i forkant hvor det skal oppgis tidsrom for ønsket 
adkomst og registreringsnummer. 

Håndheving av parkeringsbestemmelsene foretas av Q-park AS, og eventuelle klager på 
kontrollavgifter skal derfor rettes til Q-park AS. 

Kontaktinfo Q-Park: 
Ole Deviks vei 2, NO-0666 Oslo 
Postboks 6514, Etterstad, NO-0606 Oslo 
T. +47 21 00 76 70 
F. +47 23 37 19 99 
E. kundesenter@q-park.no 
 

Kontaktinformasjon står også på skilt ved innkjøring til garasjen. 

 
§ 1. Retningslinjer og regler for gjesteparkering 

Beboere i sameiet Lillo Nydalen gis mulighet til å la sine gjester benytte seg av 
gjesteparkeringsplasser som er opprettet av sameiet. Det er altså kun gjester til beboere i 
sameiet som har adgang til å bruke gjesteparkeringsplassene.  

Hver enkelt seksjon vil motta 2 stk. parkeringsbevis for bruk av gjesteparkeringsplassene. 

Det er anviste plasser for gjesteparkering, disse er markert med G1, G2, G3, osv. 
Parkeringsbevisene skal plasseres synlig i frontruten, og de er gyldige i 12 timer fra ankomst. 
Generelle regler og vilkår er vist ved innkjøringen til garasje og på skilt ved 
gjesteparkeringsplass. 

Misbruk av gjesteparkeringsplasser av beboere vil medføre kontrollavgift og 
gjesteparkeringskort trekkes tilbake.  

Brudd på parkeringsreglene for gjesteparkeringsplass og parkering uten gyldig 
parkeringsbevis vil medføre kontrollavgift som ilegges av Q-park som sameiet har avtale 
med.  

Alle kjøretøy hensatt utenfor gjesteparkeringsplassene og/eller på andres parkeringsplasser 
vil ilegges bot. Dette i henhold til parkeringssameiets-husordensregler § 4. 
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