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Parkering i Ejerforeningen Vestervang 1
Ejerforeningen har indgået en aftale med firmaet Q-Park om regulering af parkeringen på Ejerforeningens
område. Aftalen betyder, at der kan parkeres på P-pladserne nord for altangangshuset, såfremt man
enten har en permanent P-tilladelse, en tidsbegrænset P-tilladelse, en gæstetilladelse eller anvender Pskive. Q-Park kan opkræve en parkeringsafgift, såfremt der parkeres uden gyldig tilladelse, eller såfremt
den maksimale P-skivetid er udløbet.
I gården mellem terrassehus og altangangshus samt på op- og nedkørselsramper er parkering forbudt,
men standsning tilladt, dvs. det er tilladt at optage og afsætte passagerer samt at læsse og losse varer,
flyttegods o.l. Gården og ramper vil også blive kontrolleret af Q-Park. Q-Park har forsikret, at der ikke vil
blive givet P-afgifter til køretøjer, der holder længere i gården end en normal standsning, såfremt Pvagten kan se, at der er løbende aktivitet ved køretøjet.
Permanente P-tilladelser udstedes til ejere og beboere i Ejerforeningen samt til Ejerforeningens
ansatte. Også ejere, der ikke selv har fast bopæl i Ejerforeningen, kan få en tilladelse. Endelig kan
Ejerforeningens bestyrelse efter ansøgning give permanente P-tilladelser til personer, der kan fremvise et
velbegrundet behov for hyppig, længerevarende parkering netop på Ejerforeningens P-pladser.
Tidsbegrænsede P-tilladelser kan udstedes til fremmede biler med et P-behov ud over nogle få dage.
Med fremmede biler menes leje- og delebiler, der benyttes af beboere i Ejerforeningen, samt biler, der
tilhører gæster på længerevarende besøg. En tidsbegrænset P-tilladelse udstedes for den periode, der
oplyses af den beboer i Ejerforeningen, der ønsker tilladelsen.
P-skive parkering: Alle, der har et ærinde på Ejerforeningens område, kan parkere på P-pladserne
under anvendelse af en P-skive. Skiven skal sættes på ankomsttidspunktet, og der kan maksimalt
parkeres 2 timer på samme plads.
Gæsteparkeringstilladelser anvendes til gæster, håndværkere, leje- og delebiler m.m., hvis parkeringen vil vare mere end 2 timer. Et gæsteparkeringskort udfyldes og udleveres af besøgsmodtageren.
Kortet udfyldes med ankomstdato og –tid og er herefter gyldigt i 24 timer. Ved besøg ud over ét døgn
udfyldes der et kort pr. døgn. Gæsteparkeringskort kan fås ved henvendelse på viceværtkontoret i
åbningstiden.
Kontrollen af permanente og tidsbegrænsede P-tilladelser sker ved anvendelse af bilernes
registreringsnumre som identifikation. Derfor skal beboerne i Ejerforeningen registrere egne biler,
delebiler, lejebiler og gæstebiler gennem oplysning af beboernavn, lejlighedsnr. samt registreringsnr til
Ejerforeningen. Dette kan ske ved at sende e-mail til parkering@vestervang1.dk med disse oplysninger.
Normalt vil en registrering kunne ske inden for 24 timer, og indtil registreringen er sket, kan man benytte
et gæsteparkeringskort. Permanente og tidsbegrænsede P-tilladelser er gyldige, når en e-mail, der
bekræfter registreringen, er modtaget.
Hvis man ikke benytter e-mail, kan man i stedet for give de nødvendige oplysninger til viceværten, der
vil bringe dem videre.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jens-Erik Lolck
Formand
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