
Orienteringssak til årsmøte i Ljosland vest velforening 

 

Parkeringssituasjonen i områdene på Ljosland vest 
Styret i Ljosland vest velforening har diskutert parkeringsmuligheter, drift og vedlikehold av 
eksisterende og fremtidige parkeringsplasser i området.  Vi er kjent med at dagsbesøkende i 
utgangspunktet skal parkere ved skisenteret. I praksis fungerer ikke dette som antatt da dagsturister 
oftest parkerer så nær inngangen til skiløypene som mulig, noe som fører til parkeringsproblemer på 
utfartsdager i skisesongen.   
 
Med bakgrunn i de faktiske forhold har styret diskutert muligheten for å innføre parkeringsavgift for 
dagsbesøkende på felles parkeringsplasser, i første omgang på de to parkeringsplassene ved 
Farevatn, samt på toppen av Myrslåttvegen.   Dette vil kunne gi inntekter til drift og vedlikehold av 
parkeringsplassene, i tillegg vil det bidra til bedre regulering av parkeringen på fellesområder.   
Man tenker seg en relativt enkel ordning der avgift for dagsbesøkende betales med vipps eller 
overføring til oppgitt konto, og med parkeringsbevis som legges i bilen.  Det må i tillegg etableres en 
ordning for hytteeiere som ikke har parkeringsplass på egen tomt, samt for de hytteeiere som 
allerede har parkeringsrettigheter.  Informasjonsskilt vil bli satt opp i de aktuelle områdene.  
 
Samtlige grunneiere i området (Kjell Ljosland, Salve Ljosland, Oddmund Ljosland og Ole Tommy 
Egenes) er kontaktet om denne saken pr telefon og e-post. 
Grunneierne er i utgangspunktet positive til at vi ser på mulighetene for å avgiftsbelegge parkering 
på fellesområder på Ljosland vest. Vi gjør oppmerksom på at følgende tilleggsinformasjon er tatt opp 
fra grunneiernes side: 

• Det er nødvendig med bedre skilting i hele området med informasjon om hvor det finnes 
felles parkeringsplasser og presisering av at parkering ikke er tillatt langs veiene.   

• På toppen av Myrslåttvegen er det mange hytter som ikke har parkering på egen tomt.  På 
store utfartsdager kan det bli vanskelig for disse hytteeierne dersom plassen skal brukes av 
dagsturister. I tillegg blir det påpekt at Myrslåttveien er bratt og krevende å holde åpen om 
vinteren, situasjonen kan forverres dersom dagsturister ledes til denne plassen.  

• Det er ikke planlagt felles parkeringsområder på Farevassknutan. 
• Det er usikkert om det blir lagt til rette for felles parkeringsplass ved Grønnlitjønn 
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