
Administrative Ændringer til parkeringsreglementet 1/3-21 for afd. 117, 177 og 187 

Administrativ ændring af § 2 & 7 

 

§1                                                                                                                                         
Parkeringsreglementet gælder for p-kælderen, Niels Ebbesens Vej 5, og for parkering 
på terrænet ved Vodroffs Tværgade 8-12 og Vodroffs Tværgade 14-18. 

§2                                                                                                                                                                   
Beboere bosiddende i afd. 117 og 187, som er bruger af sin bil, kan ansøge om én 
parkeringsplads i p-kælderen eller p-tilladelse på terrænet, ved henvendelse på 
ejendomskontoret, Vodroffsvej 27, i kontortiden mandag til fredag mellem kl. 8 - 9. Der 
udstedes således kun én p-tilladelse per lejemål. 

Man skal fremvise gyldig registreringsattest og sygesikringsbevis eller anden 
dokumentation for, at man bor i afdelingen for at få registreret en p-tilladelse på sin bil. 
Afd. 177 og daginstitutionen har ikke tilladelse til at holde på terrænet, kun til p-
kælderen. Et lejemål har kun adgang til at leje én plads (d. v.s. at en beboer i afd. 177 
kun har ret til at leje en p-plads i kælderen. Børneinstitutionen har ret til at bruge alle de 
pladser de har). 
§3                                                                                                                                                                                 
Der er på      nuværende tidspunkt lavet en aftale med City Park om at kontrollere vores 
parkeringsregler i p-kælderen og på terrænet, og det er kun lovligt at parkere med 
parkeringstilladelser, som er udstedt af City Park. 
City Park udsteder kontrolgebyr for ulovligt parkerede biler. 
§4                                                                                                                                                                  
Kun beboere bosiddende i afd. 117 og 187, som har motorcykel eller scooter, kan 
ansøge om en parkeringsplads i buret i p-kælderen ved henvendelse på 
ejendomskontoret, Vodroffsvej 27, i kontortiden mandag til fredag mellem kl. 8 - 9. 

§5                                                                                                                                                                                
Det er ikke tilladt at parkere firmabiler i p-kælderen med mindre, der foreligger en 
brugertilladelse til firmabilen. Der udstedes dog kun én p-tilladelse per lejemål, uanset 
om det er en p-tilladelse til firmabil eller privatbil. Brugeren af firmabilen kan ikke 
samtidigt have en plads til sin egen, private bil til terræn eller p-kælderen. Det er heller 
ikke tilladt at parkere trailere eller biler med prøveplader i p-kælderen. 



§6                                                                                                                                                        
Modtager en beboer en parkeringsafgift, skal eventuelle klager rettes til City Park 

§7                                                                                                                                                                             
Det er tilladt at stille p-skiven og holde i op til 30 minutter på terrænets p-båse. Af- og 
pålæsning iht. færdselsloven. 

§8                                                                                                                                                                
Pladserne i p-kælderen fordeler sig på følgende måde:    

afd. 117 har 45 pladser 

afd. 187 har 40 pladser 

afd. 177 har 8 pladser - mærket 21-28   

Børneinstitutionerne har 8 pladser - mærket 72-79                                                                                                                                                     

§9                                                                                                                                                                                   
Har beboerne en lånebil på grund af mekanikerbesøg, kan de få en tidsbegrænset 
tilladelse i 48 timer. Det er ejendomskontoret der udleverer den, og udfylder den med 
dato, klokkeslæt og p-pladsnummer. 

§10                                                                                                                                                                               
Det     er ikke tilladt at udlåne sine adgangsbrikker til p-kælderen. Ved overtrædelse kan 
lejeaftalen af p-pladsen i p-kælderen opsiges. 

§11                                                                                                                                                                            
Når beboeren afhænder sin bil kan de opretholde leje af p-pladsen i indtil 3 måneder. 
d.v.s. inden udgangen af 3. måned skal beboeren have genanskaffet en ny bil, ellers 
betragtes pladsen, som opsagt. Beboeren har pligt til at informere ejendomskontoret om 
afhændelse af egen bil. 

§12                                                                                                                                                            
Dersom beboeren ikke overholder parkeringsreglementet eller misbruger reglerne - 
kan vedkommendes kontrakt til p-pladsen ophæves.  



§13                                                                                                                                        
Børneinstitutionen har ansatte, der holder på egne pladser. De skal have p-tilladelse 
fra ejendomskontoret. Holder der nogen, der ikke har tilladelse til at holde på 
børneinstitutionens p-pladser, får de en kontrolafgift — også i weekenden. Det samme 
gælder hvis nogen holder på pladserne lige til højre, når man kommer ind i p-
kælderen. 

Reglerne for parkering i p-kælderen og på terræn er vedtaget på afd. 117 's 
afdelingsmøde 
5. marts 2019 og afd. 187's afdelingsmøde 4. marts 2019. De er tillige gældende for 
afd. 177. 

Afdelingsbestyrelserne i afdeling 117 og 187 
 
 

 


