A/L Furuhaugen Huseierlag

INFORMASJON

TIL

Alle husstandene i Furuhaugen Huseierlag

FRA

Styret

BØNES, 25.03.2003

PARKERING OG KJØRING PÅ TILKOMSTVEIER
Styret har mottatt henvendelser fra husstander angående parkering og kjøring på
tilkomstveier. I siste styremøte ble det derfor besluttet å komme med følgende
oppfordringer:
Huseierlaget disponerer relativt få gjesteparkeringer. Til tider er det svært vanskelig å
finne plass for gjester. De av husstandene som disponerer en plass på øvre dekket
(nummererte plasser), opplever stadig oftere at deres plass benyttes av andre. Styret
oppfordrer derfor den enkelte husstand å ta ansvar for sine gjester og påse at disse
ikke benytter nummererte plasser. Vi har også besluttet å gå til innkjøp av skilter med
tekstene ”Privat parkering” og ”Gjesteparkering” og disse settes opp på øvre dekket,
Det er også besluttet å male skillelinjer mellom plassene (dugnad). Gjester kan i
tillegg parkere på nedre dekket (mot friarealet). Denne plassen er relativt begrenset, så
det gjøres oppmerksom på at alternativ parkering finnes ved Bønes skole, Mega og
ved kirken. Da det fremdeles er usikkerhet rundt bygging av fotballbane og dennes
eventuelle plassering, vil vi ikke sette igang oppmerking av gjesteparkeringer på
nedre dekket. Videre så er det svært ønskelig at de som parkerer på gjesteparkering og
samtidig lar sin merkede plass stå tom, benytter sin merkede plass i større grad. Dette
vil kunne frigi gjesteplasser. Det at flere husstander disponerer flere biler og dermed
benytter gjesteplasser, er noe styret ikke ønsker å legge begrensninger på i denne
omgang.
Den andre oppfordringen gjelder parkering på felles tilkomstveier og bilbruk på disse
veiene. Styret oppfordrer husstandene til å benytte anvist parkeringsplass til
parkering. Det har vært noe parkering på tilkomstveier og anrettet ’parkeringsplass’
på huseierlagets fellesareal. Dette er plasser det henstilles til ikke å benytte på
permanent basis. Ferdsel og korttidsparkering i forbindelse med kjøring av varer etc,
mener styret er den enkelte huseiers rett. Kjøring på tilkomstveier er på den enkelte
huseiers ansvar. Veiene benyttes av barna til lek, og skader disse påfører biler ved
uhell, er bileiers ansvar. Videre så henstilles det igjen om å vise varsomhet ved
kjøring på veiene. Dette gjelder særlig ved rygging. Det har vært antydet at en del
biler, både gjester og huseiere, kjører for fort på tilkomstveiene. Det henstilles om at
den enkelte ikke holder større fart en gangfart på felles tilkomstveier.
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