Nygårdkollen Boligaksjeselskap
Arnljot Gellines vei 29 -33. 0657 OSLO Tlf 47 39 55 65
e-post: styret@nkba.no web-side: http://www.nkba.no

SØKNAD OM PARKERINGSPLASS
Nygårdkollen Boligaksjeselskap disponerer et større antall parkeringsplasser på området. Disse parkeringsplassene leies ut fortløpende og følger ikke leiligheten ved salg. Ved fremleie beholdes dog parkeringsplassen,
som da kan benyttes av midlertidig leietaker. Dette må meldes styret slik at nytt oblat kan utstedes.
Leien fastsettes av styret, og utgjør for tiden kr. 200 per måned. Beløpet faktureres to ganger pr. år. Dersom du
sier opp plassen i den aktuelle perioden vil ikke gjenværende leie refunderes. Leien dekker vedlikeholdskostnader, lys og snømåking.
Styret fører liste over de som søker om parkeringsplass, og ledige plasser blir tildelt fortløpende.
Det er kun aksjonærer i Nygårdkollen Boligaksjeselskap som kan stå som leietaker av parkeringsplasser.
Parkeringen skal kun benyttes til én registrert bil i daglig drift og skal kun benyttes av beboere i selskapet og
ikke som gjesteparkering. Bil parkert på parkeringsplassen må merkes med oblat på frontruten.
Ved tildeling av parkeringsplass vil du motta faktura for gjenværende måneder av inneværende faktureringsperiode. F.eks., dersom du søker og får tildelt parkeringsplass i april, vil du motta faktura for mai og juni.
Du kan ikke ta i bruk parkeringsplassen før du har mottatt oblatet som skal festes på bilens frontrute.
Parkeringsplassen kan kun benyttes til personbiler eller lette varebiler. Lastebiler er ikke tillatt.
Hele skjemaet returneres styret, behold en kopi for din egen referanse. Innscannet skjema (med
underskrift) kan sendes styret@nkba.no for raskere behandling.

Jeg søker herved om tildeling av parkeringsplass, eventuelt oppføring på liste dersom ingen plasser er ledige i
øyeblikket. Jeg er kjent med gjeldende regler for parkeringsplasser og godtar herved disse.

Navn:

Leil.nr.:

E-post:

Tlf:

Dato:

...............................................................................
(Underskrift)

Dersom du ønsker parkeringsplass i et spesielt intervall (f.eks. pl. 50-60), påfør dette her:

(Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker, vil du tildeles en annen plass, eller settes på liste hvis det ingen plass er ledig)

