Parkeringsvakt Litj-Gråkallen 2022
•

Avgift skal kreves inn fra 0800-1500, lørdag og søndag. Det er ikke nødvendig å være til stede
fra klokka 0800, men et skilt med informasjon om når det kreves betaling og Vipps-nummer
skal settes ut fredag kveld. Gi beskjed til dugnadsansvarlig om dette er vanskelig å få til.
La også et skilt stå igjen fra lørdag til søndag.
Det skal ikke kreves inn betaling av de som står der før 0800.

•

Parkeringsavgiften er på 50,- og det er betaling med Vipps. Det oppfordres til å legge inn
bilnummer når man vippser.
Om noen ikke har Vipps så kan de evt. betale i kontanter til parkeringsvakt som så vippser over
pengene. Anbefaler å gjøre dette mens kunden ser det slik at de er sikre på at pengene blir
overført til klubben. Men må vurderes opp mot kapasitet på tidspunktet.

•

El-biler skal også betale. Det er kun de med gyldig parkeringsbevis fra Trondheim Kommune
(handikappede og personer/lag knyttet til virksomhet i marka)

•

Parkeringsvaktene skal bære gule vester merket «Parkeringsvakt» og være over 18 år.

•

Hvis det er mindre enn 5 biler på parkeringsplassen klokka 1300, så kan vi avbryte innkreving
den dagen. Det er også ved lite trafikk utover ettermiddagen mulig å redusere til en vakt,
dette får vaktene bli enige om.

•

Om plassen ikke er brøytet ta kontakt med Trondheim Bydrift:
Pål Bjørseth (driftsleder) 90661552

•

Helgen 29-30 januar arrangeres det barneskikurs i området rundt Skistua. Formiddagskursene
starter 1030 slik at man kan forvente en del trafikk ifm dette.

•

Hvis noen lurer….Freidig får 20,- per parkering, kommunen 30,-, og pengene går til brøyting og
vedlikehold av parkeringsplassene, ikke til preparering av skiløypene, slik at alle som parkerer,
uavhengig av aktivitet, skal betale.

•

Hvis noen lurer mer… tildeling av parkeringsplasser roterer hvert 2.år, slik at i 2023 så har vi
Storsvingen.

Da håper vi på en snørik vinter med mye folk i Bymarka 

Marta Gjestvang (dugnadsansvarlig i styret)
48278111

Greit men annen plassering av skilt hvis
man finner det hensiktsmessig.

