
Det finnes mange parkeringsplasser på området, både for beboere og for gjester. Vi  

ber deg lese denne informasjonen nøye, slik at du vet hvilke parkeringsbestemmelser

som gjelder, både for deg og dine gjester.

Parkering

På gjesteparkeringsplassene kan du stå parkert opptil 5 

timer uten parkeringskort. Skal du parkere ut over dette, må 

gjesteparkeringskort hentes hos Boligstiftelsen.

Gjesteparkeringen er reservert for besøkende til områdets 

leietakere, og skal ikke benyttes av beboere, pasienter eller 

ansatte ved Ahus.

For å regulere misbruk, er det på dagtid satt en maks 

parkeringstid på områdets besøksplasser.

Parkeringsbestemmelser

Gjesteparkering

Revidert 08.02.2021

Parkeringsbestemmelser er skiltet ved innkjøringen til 

boligområdet.

Alle biler skal stå parkert på oppmerkede plasser, med 

parkeringstillatelsen godt synlig i frontruten.

Parkeringstillatelsen gjelder kun for den bilen den er 

utstedt på. Les kortets bakside!

Ved inn- og utflytting vil du kunne stå parkert utenfor 

boligen uten gyldig tillatelse. Dette er kun så lenge 

flyttingen pågår. Har du behov for av/pålessing av 

varer kan du stå parkert utenfor boligen, uten tillatelse, 

i inntil 40 minutter. 

Alle biler må ha registreringsnummer når de står 

parkert på området, Ved spesielle behov ber vi deg ta 

kontakt med Stiftelsen Ahus Boligselskap.

Det utstedes én parkeringstillatelse pr. bil. For de som 

ikke har garasje kan det utstedes inntil to 

parkeringstillatelser pr. bolig. Parkeringstillatelse nr. 2  

faktureres med kr 500,-. 

Ved leie av garasje må parkeringstillatelsen 

tilbakeleveres. Mistet parkeringstillatelse må 

erstattes med kr 500,-. 

Ønsker du å leie garasje eller carport, vennligst ta 

kontakt via post@ahusbolig.no. Ved leie av 

garasje/carport er det bindingstid på 1 år.

Oppsigelsestiden på garasjer er 1 måned.

Garasjer/carporter skal kun brukes til å parkere bilen, 

ikke som lagringsplass!

På grunn av kapasiteten har vi ikke plass til 

campingvogner, båt- og bilhengere på boligområdet.

Vi har ingen parkeringsplasser som er tilrettelagt for 

lading av elbiler.

Aimo park Norway AS har ansvaret for å kontrollere 

at parkeringsbestemmelsene overholdes. Ved brudd 

på disse kan det medføre gebyr eller borttauing av 

kjøretøyet, for eiers risiko og regning. Ved spørsmål 

om kontrollsanksjon gå til: 

https://www.aimopark.no/nb-no/kontrollsanksjon/.

Dette gjelder HVERDAGER kl. 0700 - 1800:

Maks 5 timer (se etter skilt):

• Hagasvingen ved Rektor Wolans vei

• Nordbyringen ved Idrettshallen (kun inntil hallen)

• Dr. Kobros vei (se kart på baksiden) 

• Nordbyringen mellom bussbom og idrettshall

• Nordbyringen 41, ved fellesgarasjen

• Hagasvingen, stor plass, vis a vis garasje

mailto:post@ahusbolig.no
https://www.aimopark.no/nb-no/kontrollsanksjon/
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