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TBF disponerer 160 parkeringplasser på moloene på Grilstad. Plassene er avgiftsbelagte og kan
benyttes av alle.
Parkeringsløsningen fungerer som følger:
Når du kjører inn og ut fra parkeringsaralet fanger et kamera opp passeringen og du vil få en
faktura i posten hvis du ikke har avtalt en annen betalingsform som årsabbonnement, registrering
av kredittkort eller betaling via en betalingsapp.
Som medlem i TBF og leietaker av båtplass på Grilstad har man anledning til å tegne
årsabbonnement på parkering. Dette gjøres ved å gå inn på www.youpark.no.
Årsabbonnement gjelder i ett – 1 år fra den dato faktura er betalt.
Ved et årsabonnement kan du parkere så lenge og ofte du ønsker. Innbetalt beløp refunderes ikke.
Det er kostnadsfri ferdsel opp til 20 minutter. Ferdsel over 20 minutter koster kr. 20,- per påbegynte
time fra tidspunkt for innkjøring.»
Det er ikke betalingsunntak for el-biler eller forflyttningshemmede, men det er reserverte plasser for
den siste gruppen ved innkjøring på moloene.
Parkeres det med bil og tilhenger opptar man to parkeringsplasser og man må betale avgift for de
plassene det legges beslag på.
Lastebiler og trailere har ikke adgang til å benytte parkeinfsanlegget på Grilstad Småbåthavn med
mindre de kjører inn på området i «embeds medfør».
Det er ikke reserverte plasser på Grilstad Småbåthavn og Trondheim Båtforening tar ikke noe
ansvar for om det er ledige plasser når man ønsker å parkere.
Trondheim Båtforening tar ikke noe ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøyet eller andre
hensatte gjenstander under parkeringsoppholdet.
Det er ingen varsling ved innkjøring om det er fullt eller ledige parkeringsplasser, men finner man
ingen ledige plasser og utkjøring skjer før 20 minutter påløper ingen avgift.
Vi gjør oppmerksom på at hele havneområdet med parkeringsarealer på Grilstad har
kameraovervåkning og alle bevegelser i området blir registrert og lagret i henhold til gjeldende
regler.
Prisliste for parkering på Grilstad Småbåthvn finnes i prislista under styrende dokumenter.
Ved parkering der det sendes faktura påløper det et fakturagebyr.
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