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ENDRING I PARKERING FOR VESTLIA BORETTSLAG (VBL)   
FRA 15. NOVEMBER 2019 

 
Som de fleste har fått med seg, så går borettslaget over til privatrettslig parkering. Grunnen 
at det til tider kan være trangt om plassen –  blant annet fordi folk som ikke bor i 
borettslaget parkerer hos oss. Vi håper den nye løsningen skal gjøre parkeringssituasjonen 
bedre! 

 

For deg/dere som beboere innebærer det noen endringer  

Etter 15.november kan du ikke parkere i VBL uten å ha registrert bilen i SmartOblat.  

Hver andelseier/leilighet kan registrere 2 biler fast. Garasje og strømpunkter regnes med i 
dette. 

Du får mulighet til å ha registrere inntil 3 gjesteparkeringer. Gjesteparkering må fornyes hver 
24. time. 

 
Slik gjør du: 

1.  For å få mulighet til å registrere kjøretøy på andelen, må du sende følgende info til 

akkurat denne epostadressen: parkering@vestliaborettslag.no    
 

▪ fullt navn (navnet på kontrakten/andelen) 
▪ veiadresse 
▪ andelsnummer 
▪ epostadresse (den eposten du vil skal benyttes for parkering)  

 

Frist for at vi skal rekke å registrere parkering for et helt borettslag er torsdag 31. oktober. 
Du kan sende epost med registreringsinfo etter dette, men da kan vi ikke garantere at vi 
rekker å få opprettet bruker i SmartOblat til 15. november. 

mailto:parkering@vestliaborettslag.no
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Parkeringstillatelsen knyttes til én epostadresse for hver andelseier (leilighet). Dvs. at om det 
er det flere i leiligheten som eier bil som skal ha SmartOblat, skal registreringen skje via 
samme bruker/epostadresse. 

 

2.  Etter noen dager får du flere eposter tilbake fra noreply@trondheimparkering: 

1 med brukernavn (den registrerte epostadressen, med bare små bokstaver) + et passord 

1 eller flere med hvilket parkeringsområde du har fått tildelt (avhenger av om du har 
strømplass, garasje osv.) 

Du registrerer deg og får tilgang til «Min side». Sidene er mobilvennlig, så du kan organisere 
dine parkering fra smarttelefon. 

Ikke fått eposter? Sjekk spam/søppelposten din. 

 

3. Slik registrerer du deg: 

Gå inn på www.smartoblat.trondheimparkering.no  

Logg deg inn med epostadressen og tilsendt passord 
 
Registrer bilen/bilene. Sjekk at registreringsnummeret er aktivert og blir grønn i SmartOblat.    

For registrering: Se vedlagt brukermanual. 

Dersom du ikke har epost, kan registering av bil foretas ved hjelp av telefonnummer. Ta 
kontakt med Jens vaktmester for bistand. Husk at du må ha gyldig oblat 15. november. 

 

Merk: 

Alle som parkerer på området må ha gyldig tillatelse fra 15.november. Det fins ingen 
plasser man kan parkere på, uten gyldig oblat. 

All parkering i borettslaget skal skje på oppmerkede plasser. Det er ikke mulig å parkere på 
plen eller lignende. 

Du er selv ansvarlig for at du registrerer riktig bilnummer og på riktig måte i SmartOblat. 

 

http://www.smartoblat.trondheimparkering.no/
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Om problemer med innlogging, kontakt Trondheim Parkering, tlf 72 54 09 10 eller via 
hjemmesiden www.trondheimparkering.no  

Om spørsmål rundt parkeringsreglene, ta kontakt med Jens vaktmester. 

Smartoblaten gir kun tillatelse til, ikke garanti om plass. Borettslaget har ca. 400 plasser. Det 
er kun de som leier strømpunkt eller garasje som har reserverte plasser. Men vi håper den 
nye ordningen vil bedre parkeringsmulighetene i borettslaget. 

Leier du garasje og/eller strømplass, skal denne/disse benyttes. Om du parkerer på andre 
plasser, vil dette kunne medføre kontrollsanksjon. 

Det gis tillatelse til at bobil kan registreres som 1 fast bil, men pga lengden må den da 
parkeres på bestemte plasser i borettslaget. Ta kontakt med Jens vaktmester. 

Har du framleikontrakt kontakter du utleier eller Jens vaktmester for registrering. Du vil da 
kunne får parkering for en begrenset periode. 

Mopeder/motorsykler osv. skal ikke registreres, men parkeres på oppmerkede områder for 
tohjulinger. 

Kun kjøretøy med registreringsnummer er tillatt å parkere i VBL. Avskiltede biler må fjernes 
innen 15.november. 

Løsningen med privat parkering vil bli evaluert før Generalforsamlingen i  2020. 

Les grundig Parkeringsreglementet for Vestlia borettslag, fra 15. november 2019. 

  

Med vennlig hilsen 
Styret i Vestlia Borettslag 

28. oktober 2019 

http://www.trondheimparkering.no/

