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Kjære beboere 
 

Parkering, snømåking og strøing 

Vi er nå inne i første vintermåned og større snømengder kan komme når som 

helst, og for at snømåking og strøing skal kunne gjennomføres på best mulig 

måte må vi alle bidra med noe.  

 

P-plassen nede ved Sandbekken 

Styret har fornyet leieavtalen med Sameiet Kurland Friområde (SKF) for 

disponering av P-plassen nede ved Sandbekken, som vi har sammen med 

Hogstveien BRL. P-plassen skal primært benyttes for parkering av biler i daglig 

bruk og gjesteparkering. Vi ser på muligheten av å øremerke noen få plasser for 

tilhengere/bobiler, så lenge det er plass for dette. Vi kommer tilbake til dette på 

nyåret.  

 

Borttauing av feilparkerte kjøretøy 

Kjøretøy/tilhengere som står parkert langs veier og plasser i vårt område der det 

ikke er skiltet/merket for parkering, vil kunne bli borttauet uten forvarsel på 

eiers egen regning og ansvar. Dette er i samråd med Hogstveien BRL, og er først 

og fremst et tiltak for at Bygårdsservice AS skal kunne gjennomføre 

snømåking/strøing på mest mulig effektiv måte til beboernes felles beste. Dette 

gjelder også kjøretøy/tilhengere som står parkert foran garasjeporter under 

blokkene i Hogstveien/Sandbekkfaret.  

 

Snømåking og strøing 

Vi har i samråd med Hogstveien BRL gitt Bygårdsservice AS mulighet til å 

disponere plassen bortenfor lekeplassen langs Hogtsveien til snødeponi dersom 

det kommer så mye snø at snømengden ved utkjørsel fra Hogstveien hindrer 

oversikt mot Blystadliaveien og tilhørende gangvei. 

 

P-plasser ved Sandbekkfaret 26 

Det vil bli satt opp sperremateriell foran de to (2) nærmeste P-plassene nede ved 

utvendig trapp ved Sandbekkfaret 26 når det varsles og/eller forventes snøvær, 

og styret ber om at eventuelle parkerte kjøretøy flyttes uoppfordret i disse 

tilfellene. Dette for at Bygårdsservice AS skal benytte området bakenfor disse to 

(2) P-plassene til snødeponi når det pågår snømåking.  

 

Det blir satt opp permanent sperremateriell vinterstid innerst på P-plassen nede 

ved Sandbekken, for at dette området skal benyttes til snødeponi. 
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Kasser med singel for strøing nederst og øverst ved utvendig trapper. 

Det er fire (4) kasser med singel, som er plassert nederst ved Hogstveien 20, ved 

sykkelstativ/avfallssilo nederst ved Hogstveien 28, ved frittstående garasjer ved 

Sandbekkfaret 26 og oppe ved Hogstveien 28F. Det oppfordres til at beboere 

benytter disse til å strø blant annet øverst og nederst ved utvendige trapper etter 

behov. 

 

«Sammen skal vi komme oss trygt gjennom vinteren» 

 

 

 

 

 

      

 

      

Styret ønsker samtidig å benytte anledningen til å  

                  ønske dere alle en riktig god jul! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurland 14. desember 2020 /Styret 

      


