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Parkering 

Uddrag af husorden: 

Motorkøretøjer skal parkeres indenfor de afmærkede båse og må ikke stilles sådan at de generer udkørslen for 

andre. Det henstilles at de enkelte beboere så vidt muligt altid at parkerer i den til lejlighedens tilhørende garage 

således, at der er flest mulige parkeringspladser frie til f.eks. gæster. 

 

 

Cykler, barnevogne m.m. må ikke hensættes i opgange eller op af husmure. Cykler henvises 

iøvrigt til de opstillede cykelskure, hvor de skal placeres på de nummererede pladser til hver lej-

lighed. Gæster skal parkere cykler bagved cykelskur. 

  

Det er ikke tilladt at hensætte og parkere campingvogne, både, trailere m.m. på Foreningens 

område – hverken midlertidigt eller permanent. 

  

Præcisering: 

Parkeringsforholdene giver fortsat anledning til spørgsmål. Vi skal derfor præcisere følgende: 

 

Biler 

Til hver lejlighed hører 2 parkeringspladser til bil. Den ene findes i en fast garage, og den anden 

som én plads blandt de 6 parkeringsbåse ud for husets indgang (altså ikke en fast plads, men 

kun én plads). 

 

Hver lejlighed har altså ret til parkering af 2 biler, forudsat at den ene parkeres i garagen. 

 

Yderligere parkeringsplads kan alene opnås, hvis 2 beboere enes om, at den ene udlejer sin ga-

rage til den anden. Lejeaftale kan indgås af beboere fra samme hus såvel som fra forskellige 

huse. Der kan altså aftales leje af en garage, hvorimod en parkeringsbås ikke kan lejes. 

 

Gæsteparkering kan ske i de ledige båse ud for huset, der besøges, eller på gæsteparkerings-

pladsen mellem Søndertoft nr. 4 og nr. 7. 

 

Cykler 

Til cykler er der i cykelskurene et antal nummererede parkeringspladser, som er købt af og der-

for tilhører de enkelte lejligheder. Cykler må kun parkeres på de nummererede pladser. 

 

Der kan aftales leje af cykelparkering beboerne imellem, alternativt kan cykler stilles eller op-

hænges i garagerne. 

 

Gæsteparkering henvises til pladsen bag ved skurene til cykler/affaldsbeholdere. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


