GJESTEPARKERING
FAGERHOLT BORETTSLAG
Fra 2/1-2019 er det ny løsning for parkering på gjesteparkeringene.
Styret har inngått avtale med Smart Security (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.

Brukerveiledning for registering av gjester - skriv inn i nettleser: www.p-kort.no
1. Klikk på «Logg inn» øverst til
høyre
2. Skriv inn:
Navn: brukernavn sendes beboere pr brev.
Passord: oppgis til beboerne pr brev
Brukernavn og passord skal ikke opplyses til
beboere i nærliggende boliger. Nye skilt vil bli
satt opp i borettslaget.
3. Klikk på fanen
«GJESTEPARKERING»
4. Skriv inn bilens kjennemerke
og velg antall dager.
5. Trykk så på «SEND»
6. Klikk «Ja» for å registrere
Kjøretøyet for parkering

7. Motta bekreftelse på «Gyldig
Parkering»
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Du kan også registrere p-kort.no på din mobil:
Android


Gå til www.p-kort.no i nettleseren.



Lag et bokmerke.



Gå til bokmerkebehandlingen.



Trykk lenge på bokmerket du vil lage snarvei til på hjemskjermen, til en meny dukker opp.



Velg Lag snarvei på skrivebordet.

iPhone


Gå til www.p-kort.no i nettleseren.



Trykk den lille høyrepilen nederst til midten i nettleseren.



Velg Legg til på Hjem-skjerm

Windows Phone


Gå til www.p-kort.no i nettleseren.



Trykk Mer-knappen, det vil si knappen med de tre prikkene.



Trykk Fest til start.

Du har nå tilgang til løsningen via din mobil.
Husk å lagre brukernavn og passord slik at du slipper å taste inn det igjen.
Har du spørsmål vedrørende registrering kan du kontakte:
 Styret: send SMS til 476 79 818 eller fagerholt@styrerommet.net
 Driftsleder eller vaktmester: mobil 476 81 614 eller driftsleder.fb@gmail.com

Fagerholt Borettslag, den 26. desember 2018
Styret

