Grundejerforeningen Søndersøhaven Juli 2001

Retningslinier for parkering i grundejerforeningen Søndersøhaven
• bestemmelserne i § 2.4 i tillæg nr. 1 til byplanvedtægt nr. 9:
"Parkering på adgangstorvene må ikke finde sted." (adgangstorvenes placering er vist på en tegning
i tillægget)
samt § 4 i tinglyst deklaration (lyst 21.12.1979):
”Al parkering af last-, flytte-, rute-, fragtbiler o.l. samt campingvogne og både er forbudt på
bebyggelsens fællesområder, alene med undtagelse af på- og aflæsning på vejene".
skal overholdes.
• parkering på den brede vej ind og ud af bebyggelsen er ikke tilladt jvf. færdselslovens §28 og §29
• byplan og politivedtægt indeholder reglerne for parkering. Nedenstående er uddrag fra
generalforsamlingerne i 1993 og 1994:
⇒ det er naturligvis tilladt at parkere i de hvide afmærkede felter
⇒ det er tilladt at parkere med to hjul på fortovene, dog således at der er plads til, at en barnevogn
kan passere imellem hus/have og bil
⇒ det er ikke tilladt at parkere på stierne mellem husene (de flisebelagte områder)
⇒ det er ikke tilladt at parkere, så man er til gene for andre
• kassevogne er omfattet af § 4 i tinglyst deklaration (lyst 21.12.1979)
• hvis du har monteret et automatisk varmeanlæg i din bil, så tænk over hvor du parkerer. Beboeren, som
har soveværelsesvindue ud mod den parkeringsplads, hvor du har parkeret, er måske ikke interesseret i
at blive vækket på det tidspunkt, hvor opvarmningen af din bil påbegyndes.
• hvis du har monteret en tyverialarm med "blopeffekt", så slå denne facilitet fra når du tilslutter/frakobler
tyverialarmen. De øvrige beboere er måske ikke interesserede i at vide, hvornår du kommer hjem eller
tager afsted.
• varm ikke din bil op ved at lade den gå i tomgang i længere tid. Ifølge loven er 3 minutter den
maksimale tid en bil må gå i tomgang.
• parker med alle fire hjul mellem de hvide afmærkninger af parkeringspladser. Ofte ses parkering
foretaget, så parkering af en bil optager 2 parkeringspladser.

• skal du have gæster, så fortæl dem om parkeringspladsen langs støjvolden mod nord og
parkeringspladsen ved institutionerne på stamvejen Dalsø Park udenfor bebyggelsen.
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