
Veilledning for bruk av digital parkeringsløsning Landskronaveien & Gjelleråsen brl 

Skriv inn i adressefeltet på nettleseren din   www.leie.p-service.no     den kan ikke

Googles eller legges inn på Startsiden eller andre søkeverktøy annet enn her: 

 Da kommer du hit og første gang klikker på  ‘ Ny bruker ? ‘ 

Du blir deretter bedt om ditt mobil nr og klikk på Send SMS 

Etter å ha logget inn må du opprette en profil med navn og adresse, i tillegg legger du inn et 
betalingskort når det er behov for å betale for flere biler. 

http://www.leie.p-service.no/


Da er det klart for å skaffe seg en parkeringstillatelse, velg Ny parkeringsavtale, huk av for Bruk 
kupongkode, tast inn siffrene 10 og Velg anlegg  

Bil nr 2 her er beboers registrerte bil nr 2. Det skal alltid stå en bil i garasje og bil nr 1 registreres 
som 1 år (Gratis).
Så det som står som bil nr 2 i parkeringsløsningen er egentlig husstandens bil nr 3.
Dersom noen sjonglerer på å ha 2 biler i garasje (f.eks 2 el-biler som må lades) så send en mail 
til styret. Mail sendes også til styret i andre særlige tilfeller. Husk å sende mail i god tid før man 
ønsker utvidet parkering. Oppgi husnummer og regnummer på bil det gjelder.



Her velger du først Beboerparkering 1 år, vår nøye med registreringsnummeret på kjøretøyet. 
Avtalen gjelder for det registreringsnummer inntil avtalen sies opp.  

Du blir bedt om å bekrefte det. 

Du vil se en kvittering etter å ha trykket på Bestill 



Gjesteparkering 

Vår digitale parkeringsløsning finnes av 
sikkerhetsmessige grunner ikke på app store eller 
Play butikk eller der du vanligvis finner dine 
apper.  

 Her gjør du på samme måte som om du åpner en 

hvilken som helst nettside. 

Klikk på nettleseren din Chrome eller Safari  

Skriv inn    leie.p-service.no     

Oppe i høyre hjørne finnes det tre prikker, klikk 
på de og velg Legg til på startsiden, da kan du 
klikke på ikonet med User web neste gang.  

Denne digitale løsningen er et prøveprosjekt ut 
2021 da oblater og parkeringskort fortsatt er 
gjeldende
.
Fra 01.01.2022 gjelder kun den digitale 
parkeringsløsningen.






