Information om parkeringsordning for Boligforeningen AAB, afd. 37.
Som besluttet tidligere på et beboermøde opstarter vi et samarbejde med Scanparkering for i
fremtiden at kunne sikre, at vores parkeringspladser friholdes for uvedkommende parkering.
Parkeringsordningen vil træde i kraft den 15.02.2017.
Der vil blive opsat skiltning på området ca. 01.02.2017. Af skiltningen vil det fremgå, at der kun
må parkeres med parkeringstilladelse/gæstekort – og kun i parkeringsbåsene. Øvrig parkering
dog 3 timer – p-skive påbudt. *) Se rettelsesskrivelse.
Beboerne, der ønsker en parkeringstilladelse, skal henvende sig på ejendomskontoret og
forevise registreringsattesten på det køretøj, man ønsker en tilladelse til. Køretøjet skal være
registreret til en adresse i boligforeningen, enten som ejer eller bruger.
Tilladelserne kan bestilles fra i dag.
Alle beboere vil modtage et ark gæstekort i deres postkasse op til den 15.02.2017.
Yderligere gæstekort kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden.
Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller
Scanparkering på mail: info@scanparkering.dk, hvor vores kontaktperson er Steen Ptak.
Parkeringsregler:
Fra den 15.02.2017 er parkering kun tilladt med parkeringstilladelse eller gæstekort synligt i
bilens forrude. Parkering er kun tilladt i afmærkede p-båse. Parkering dog tilladt i max. 3 timer
ved anvendelse af korrekt indstillet p-skive. *)Se rettelsesskrivelse.
Kassevogne, ladbiler og andre køretøjer, der er for store til p-båse, skal benytte de
parkeringspladser, der er udenfor boligforeningens område.
Ved flytninger får man et servicekort.
Eventuelle indsigelser over pålagte kontrolgebyrer rettes udelukkende til parkeringsselskabet,
skriftligt eller på mail.
Færdselslovens regler og husordenen er stadig gældende.
Parkeringstilladelser:
Parkeringstilladelser udstedes af ejendomskontoret mod forevisning af registreringsattest. For
at få en p-tilladelse kræves, at køretøjet er registreret til en adresse i boligforeningen.
Beboere med særligt behov skal rette henvendelse til bestyrelsen via mail eller personlig
henvendelse 1. eller 3. torsdag i måneden kl. 18.30-19.30 på ejendomskontoret, så der kan
findes en løsning.
Parkeringstilladelsen skal placeres nederst i højre side af forruden, set fra føreren.
Til motorcykler og knallerter kræves ikke p-tilladelse. Der må ikke parkeres campingvogne på
området.
P-tilladelsen er gyldig til den udløbsdato, der er anført på forsiden af tilladelsen, eller indtil
køretøjet ikke længere er registret til en adresse i boligforeningen. Det er beboerens eget
ansvar at forny tilladelsen.
Gentagne overtrædelser af parkeringsbestemmelserne bliver betragtet som en overtrædelse
af husordenen.
Gæstekort:
Gæstekort udfyldes med dato og klokkeslæt. Gæstekortet er gyldigt 24 timer.

HOVEDREGEL: Gæstekort er kun til gæster.
Gæstekort må ikke anvendes til erhvervskøretøjer. Gæstekortet skal være udfyldt tydeligt og
være synligt anbragt i bilens forrude. Der må ikke rettes eller viskes på gæstekortet.
Gæstekort må ikke ligge i forlængelse af hinanden (langtidsparkering).
Gæstekort kan afhentes på ejendomskontoret.
Gæstekortene har en grafisk detalje, der gør, at de ikke kan kopieres.

*)

Rettelse til skrivelse vedr. parkeringsordning
Der er i skrivelsen, dateret d. 24. januar 2017, fejlagtig oplyst, at der kan parkeres med
p-skive i max. 3 timer i området.
Dette er ikke korrekt.
I tidsrummet kl. 06.00 – 18.00 er parkering i området kun tilladt med gyldig p-tilladelse
eller gæstekort.
Vi beklager fejlen.

