GJESTEPARKERING
FAGERHOLT BORETTSLAG
Fra 01.11.2019 er det ny løsning for parkering på gjesteparkeringene.
Styret har inngått avtale med P-Service AS (parkeringsselskapet) om å ta i bruk en
nettløsning for parkering. Tidligere parkeringsdispensasjoner utgår.
Husordensregler vedrørende parkering gjelder fortsatt og er lagt inn som «krav» i
denne løsningen:




Beboere kan stå på gjesteparkering i inntil 1 time med parkeringsskive
Beboere kan ikke registrere sitt kjøretøy via denne løsningen for parkering mer
enn 1 time.
Beboere som ønsker å leie plass på gjesteparkeringen må kontakte driftsleder,
for registrering av avtale og betaling av kostnader for parkering
pr måned. Driftsleder kan treffes på styrekontoret tirsdager kl. 15.00 – 17.00.

DIGITAL GJESTEPARKERING.
I adressefeltet på din nettleser skriver du inn: gjest.p-service.no

Brukernavn: 2195
Passord: 12345

Bilens kjennemerke

Bekreft med Ja

Hvis du er innenfor karantene tiden vil du få denne beskjeden:

For de som ønsker å benytte seg av smarttelefon er fremgangsmåten som
følger:

Slik lager du snarvei på iPhone

1) Åpne nettleser på mobilen og skriv inn adressen til nettsiden du vil lagre på
hjemskjermen: gjest.p-service.no
2) Trykk på menysymbolet, firkanten med pil, og sveip bortover til du ser «Legg til hjemskjerm»merket.
3) Gi snarveien et navn, for eksempel navnet ‘ Parkering ‘
4) Vips – så har du laget snarvei til nettsiden (bakerst) på telefonen.

Logg inn med
Brukernavn: 2195
Passord:12345
Det er fullt mulig å flytte på snarveiene: Hold fingeren på symbolet noen sekunder. Når den begynner
å røre på seg, drar du den bare dit du vil ha den.
Her kan du gi nettsiden et navn, som vil stå under logoen på hjemskjermen.

Slik lager du snarvei på Android

1) Åpne nettleser og skriv inn nettadressen på siden du vil lagre: gjest.p-service.no
2) Trykk på menysymbolet (de tre prikkene) og velg «Add to Home screen» eller «Legg til på
startside» på norsk.
3) Navngi snarveien
4) Velg «ADD» i menyboksen om du vil den skal legge seg automatisk på hjemskjermen, eller «Touch
and hold» hvis du vil plassere den manuelt akkurat der du vil ha den.
Velg og navngi nettsiden du vil lage snarvei for. Ikonet for snarveien legger seg automatisk bakerst på
telefonen, med mindre du velger å flytte den over selv.

Logg inn med
Brukernavn: 2195
Passord:12345

