
Parkering!
Arealerne uden for hækkene - dermed også parkeringspladserne - er Grundejerfor-
eningens område. Husordenen for både Grundejerforeningen og Ejerforeningen siger, 
at parkering uden for de afmærkede båse ikke er tilladt, men Grundejerforeningen har 
på et tidligt tidspunkt overladt det til de enkelte ejerforeninger at “tolke” dette, som de 
ønsker.

Der har på det seneste været en del polemik omkring parkering foran terrasserne, 
krukker foran terrasserne mv. Det giver bestyrelsen anledning til at præcisere vores 
“fortolkning” af parkeringsreglerne.

Så længe det planlagte parkeringshus er ikke er opført, er der ganske enkelt ikke 
afmærkede båse nok til det antal biler, der er i de tre ejerforeninger. På den anden side 
er det generende for medlemmerne i stuelejlighederne, at der bliver parkeret foran 
deres terrasser. 

Indtil parkeringshuset er bygget, er  
bestyrelsens holdning derfor, at medlemmerne  

først skal benytte de afmærkede båse hos os selv, 
 og dernæst de ekstra pladser der er ved  

Etape 1. Såfremt der ingen ledige pladser er disse  
steder, kan man parkere hensynsfuldt foran en terrasse.

Vi opfordrer til, at alle parkerer så lige som muligt i parkeringsbåsene, så alle båsene 
kan udnyttes. Til de køretøjer, der har svært ved at være inden for båsene, kan vi gøre 
opmærksom på, at parkeringsbåsene ved Etape 1 er ca. 10 cm bredere end ved Etape 2.

Vi håber, at problemet kan løses, ved at ejerforeningens medlemmer udviser hensyn 
til hinanden. Vi kan lige så godt vænne os til at benytte de ekstra pladser ved Etape 1, 
for det planlagte parkeringshus kommer til at ligge endnu længere væk.

Hvis det - mod vores forventning - ikke løser problemet, og medlemmerne fortsat 
ukritisk parkerer foran terrasserne, må bestyrelsen tage emnet op i Grundejerfor-
eningen. En mulig konsekvens kan blive, at Grundejerforeningen hyrer et parke- 
ringsfirma (CarPark, EuroPark e.lign.) med deraf følgende parkeringsafgift for  
ulovlig parkering uden for de afmærkede båse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


