Informasjon vaktordning for Solli Parkering
Vinteren 2018 – 2019
Langrenns gruppen i Asker Skiklubb har avtale med kommunen om å administrere parkeringen for
å sikre en god avvikling av parkering samt trafikken til og fra Solli.
For å ivareta denne oppgaven er vi avhengig av at gruppens medlemmer stiller på dugnad og vi har startet
arbeidet med å sette opp vaktlister for Solliparkeringen for kommende sesong.
Vaktlisten – Det settes i år opp en vaktliste for hele sesongen som i utgangspunktet varer frem til påske. Det vil
bli satt opp vakter i forbindelse med jul og nyttår men her har vi redusert bemanningen noe i forhold til at vi
starter opp noe senere på dagen disse dagene. Vi tar forbehold om at endringer kan skje. Vaktlisten er sendt ut
til alle vakter men vil også sendes ut i forkant av hver vakthelg som en påminnelse.
I tilfeller uten skiføre vil vaktene avlyses i forkant.
Antall vakter per familie – Gjemført tidligere år, så har vi dette året prøvd å redusere både antall personer på vakt
dagen samt antall timer per vakt. Det som er litt førende for antallet, er når det blir fint vær og man må styre
trafikken ved rundkjøringen på Vøien. Da trenger vi vakter 2 plasser. Det er noen få familier som får 2 og 3 vakter
og ved å trimme vaktlaget, så unngår vi for mange vakter på familie. Vi jobber også med en bedre betalings- og
kontroll løsning slik at vi kan redusere antallet ytterligere ved at betaling kun skjer via Vipps. Dette året starter vi
de første vaktene med de første i alfabetet. De som får vakt nr 2/3 får den i mars/april.
Endringsønsker / kan ikke stille - Vi tar ikke opp ønsker om vakter på forhånd og overlater endringsønsker og
koordinering av dette til medlemmene selv. Med andre ord; de som får vakter på dager de ikke kan, må selv
sørge for å bytte innbyrdes. Som tidligere vil vi ha en liste over personer som vil tilby seg å overta vakten mot
betaling. Lykkes ikke dette, eller man unnlater å stille i henhold til vaktlisten, har styret i Asker Skiklubb
Langrenn besluttet at medlemmet blir ilagt et gebyr på NOK 750,-. Vi håper på forståelse for denne restriktive
ordningen.
Ikke medlem lenger - gi beskjed NÅ! - Er ditt (dine) barn IKKE lenger med i Langrenns gruppen gi beskjed til
Asker Skiklubb direkte (kontoret@asker-skiklubb.no) med kopi til dugnadsstyret for Solliparkeringen (for
oppdatering av vaktlister).
Ekstravakt? – Det er også mulighet å melde seg som ekstravakt mot betaling. Enten selv, eller om man har
ungdommer i huset (over 15 år). Betaling per vakt er NOK 600,-. Vi trenger flere ekstravakter, så gjerne gi oss et
hint hvis dere kjenner noen som vil tjene noen gode kroner.
Ekstravakter for sesongen:
Fornavn
Kaja
Magnus
Ingebor
Thea
Sindre

Etternavn
Gabrielsen
Håan Aakre
Willoch
Kristensen
Stenersen Øksby

Email
kajagab@live.no
minda@getmail.no
ingeborg.willoch@gmail.com
thea.n.k@hotmail.com
sindre.oksby@live.no

Langrenns hilsen fra dugnadsstyret for Solliparkeringen
Lars Jorde
92 89 78 26

lars.jorde1@gmail.com

Vegar Fiskvik
95 70 48 13
vegar.fiskvik@irisk.no

Tlf
48355894
99265676
90170411
92432309
99448466

Tilgjengelig
22. Dec - 01. Jan

