Brukerveiledning digitale parkeringstillatelser
1. Boligstiftelsen tildeler avtale/parkeringstillatelse. Dersom du ikke allerede har en
parkeringstillatelse, må du kontakte Boligstiftelsen på: post@ahusbolig.no eller via vår
hjemmeside: www.ahusbolig.no og velg «kontakt oss». Dette gjelder også ved
parkeringstillatelser for gjester, se punkt 5. Du vil da motta en SMS fra Aimo Park.
2. Du laster selv ned appen «Aimo Park Norway», fra enten Google Play (Android) eller App
Store (iPhone). Dersom du ikke har et norsk mobilnummer må du enten endre app-butikken
til norsk, eller bruke nettsiden: https://www.aimopark.no.
3. Åpne appen og opprett en brukerprofil. NB! Det er ikke behov for å legge inn
betalingsmiddel.

4. Gå til neste side for å administrere kjøretøy på tildelt parkeringsavtale:

Merk: Det er mulig å registrere opptil tre kjøretøy på en kontrakt/parkeringstillatelse. Men
det kan kun være en aktiv. Det vil si at det kun kan parkeres ett kjøretøy på boligområdet om
gangen. Dersom man har flere kjøretøy som skal parkeres samtidig, må man kjøpe en ekstra
parkeringstillatelse/avtale av Boligstiftelsen. Parkeringstillatelse nr. 2 og nr. 3 faktureres med
kr 100/md (pr. stykk).
Beboerparkering fornyes automatisk den siste i hver måned.
Gjesteparkering
5. Ved behov for gjesteparkering må du (leietaker) ta kontakt med Boligstiftelsen slik at vi kan
tildele deg gjesteparkering. Dette gjør du enten via hjemmesiden vår
https://ahusbolig.no/om-oss/kontakt-oss/ eller post@ahusbolig.no. Dersom du allerede har
en bruker i Aimo-appen, går du videre til punkt 6. Dersom du ikke har en bruker i appen må
du laste ned appen, se punkt 2.
6. Dersom du har en bruker, åpner du appen og følger instruksene under.

7. Du har nå en gjesteparkering som er aktiv i 7 dager. Du kan i løpet av disse 7 dagene endre
regn.nr. som er lagt inn. Gjesteparkeringen og reg.nr. som er lagt inn vil forsvinne etter 7
dager. Man kan også trykke på «Slett avtale» for å stoppe avtalen tidligere.

