Elektroniskebommer i Flendalen-SjølimarkaVeilagog SameietSlemdalsveien
1. januar 2019går Flendalen-SjølimarkaVeilagog SameietSlemdalsveienover til ny bomløsning.Dette medførerendringerfor brukere av veinettet.
Franå vil all administrasjonvedrørendeårskort (kalt årsabonnementi det nye systemet)og betaling for enkeltturer gå via det nye systemet.Systemeter heldigitalt, og det
utstedesikke lengerårskort.
Systemeter basertpå automatiskskiltgjenkjenninguten bruk av fysiskbom. Det er et kamerasom tar bilde av nummerskiltet.Eierav kjøretøyetsøkesautomatiskopp i
motorvognregisteret.

Obligatoriskeårskort/årsabonnementfor fritidsboliger:
årsabonnementer obligatoriskfor eiere av fritidsboligerinnenfor veinettet. For å kjøpeårskort (årsabonnement),gå inn på www.youpark.nominst to virkedagerfør du skal
kjøre på veinettet. Dette gjør du ved å trykke «Kjøpeabonnement?»øversttil venstrepå sidenog søkeopp «Flendalen»der det står «Søkher». Da kan du scrollenedover
siden,trykk på «årsabonnementfritidsboliger(obligatorisk)»,og du får instruksjonerfor hvordandu utfører kjøpet og betaler (i dag er det kun faktura, kortløsningkommer
over nyttår). Med den nye løsningenadministrererman selvbilbytter.
Direktelinktil abonnementene:https://www.youpark.no/subscriptions#!&url=/subscriptions/at/Flendalen%20%20Sj%C3%B8limarka
Man kan gå inn og kjøpeabonnementalleredenå, det gjelder uansettfra 1. januar.
Etter at abonnementeter kjøpt, får man snart tilbakemeldingom kjøpet er godkjent.For at kjøpet skalgodkjennes,må gardsnummerog bruksnummer(g.nr./b.nr.)(og evt.
festenummer,hvis man har det) til den fritidsboligensom abonnementetskalknyttes til, skrivesinn i kommentarboksen.Det holder ikke å skrivehyttenummer,gatenummer
eller annet. Andre enn hytteeier (f.eks.barn eller andre familiemedlemmer)kan stå for kjøp av abonnement.Somtidligere, kan ogsåreg.nr. til andre personersbiler stå oppført
(inntil 2 biler), i stedet for bilen til eier av hytta. Gnr./bnr./f.nr. finner man på seeiendom.noeller i skjøtefor eiendommen.
Merk! Hvisman ikke kjøper abonnementfor bilen man bruker minst to virkesdagerfør man benytter veien (fra og med 1. januar),vil man bli fakturert for enkeltturer inntil man
har kjøpt abonnement.Dette vil man ikke få refundert. Man mottar smsnår abonnementeter klart til bruk.
Prisobligatoriskårskort for de som har hytte på Drykjedalen-Flendammen:1600kr.
Denobligatoriskesatsener noe laverefor hytter i andre deler av området, jfr. Jordskiftedommen.Men hvis man ønskerå ha tilgangtil hele veinettet, må det betales1600kr.
Alternativt, hvis man kun vil kjøre t/r til egenhytte utenfor Drykjedalen-Flendammen,må man gjøre følgende:
1) Kjøpårsabonnementfor 1600kr
2) Sende-post til hanne@nedresjolie.no
med navn på hytteeier og g.nr./b.nr./f.nr. på hytta (ikke veinummer)og kontonummer.Mellomleggetbetalesda tilbake.
Det er egneabonnementerfor fastboende. Fastboendemå altsåvelgeabonnementpå sammesidenfor inntil 1,0 km eller 3,3 km. Ingenforhåndsgodkjenning.
Merk! For hytteeiere og fastboendesom plikter å kjøpeabonnement,må årsabonnementkjøpesinnen 1. februar 2019.Det vil bli sendt ut faktura med fakturagebyrtil de som

Merk! For hytteeiere og fastboendesom plikter å kjøpeabonnement,må årsabonnementkjøpesinnen 1. februar 2019.Det vil bli sendt ut faktura med fakturagebyrtil de som
ikke har kjøpt abonnementinnen det tidspunktet.

årsabonnementandre enn hytteeiere:
Standardårsabonnementsom gir tilgangtil hele veinettet: 1600kr. Ingenforhåndsgodkjenning.Velg«årsabonnement(øvrige)»nederstpå siden
https://www.youpark.no/subscriptions#!&url=/subscriptions/at/Flendalen%20%20Sj%C3%B8limarka

Enkeltpasseringer
Man kan ogsåbetale for enkeltpasseringerpå flere forskjelligemåter:
Inntil 48 timer etter man har passertbommen,kan man registrereen bruker og leggeinn kredittkortet eller bruke Vippssom betalingsmetode.Hvisdu bruker Vipps,
kan du sendeen SMSmed kodeord Vipps+ ditt registreringsnummertil 2434.Du vil da få en betalingsforespørselhver gangdu passererbommen.Du kan også
registrereen brukerkontopå YouPark.nohvor du kan leggeinn et betalingskort.Ditt kort vil da belastesautomatiskhver gangdu benytter en Youpark
parkeringsplass
eller bomvei.
-

Passererman på veien uten å foreta segnoe vil det utstedesen faktura med fakturagebyrtil eier av kjøretøyet,om man ikke betaler på nettet innen 48 timer.

ønskerman å passereanonymtpå veien er det fullt mulig. Lesmer om dette på www.youpark.no
Prisenkeltpasseringer:
Inntil 3,5t: 80 kr
Motorsykkel:50 kr
Over3,5 t: gratis

Andelseiere:
Andelseierebetaler for bruk av veinettet på linje med andre,og velgerselvom de vil betale for enkeltturer eller abonnement.

Høstkort (tidligere kalt Jaktkort):
Det blir fortsatt mulig å kjøpe abonnementfor perioden1. sept.-31. des.Det kommer eget abonnementopp på youparksside,og det fungererpå sammemåte som de andre
abonnementene,innenfor den perioden.
Det er nå satt opp kamerai Byringveienog Flendalsveien.Til vårenblir det satt opp kamerai Slemdalsveien(på åmotsiden),og SameietSlemdalsveienog FSVsamarbeiderom
bomløsningen.(Slemdalsveiener stengt om vinteren.)
Vi håper det nye bomsystemetvil fungeregodt for alle. Youparkhar en kundeservicehvor man kan ringe og få hjelp hvis man har problemermed å kjøpeabonnement,tlf.nr.
+4747 70 07 00.
Mvh Styret i Flendalen-SjølimarkaVeilag

