Ikrafttrædelsesdato 19/1-2017

NYE P-REGLER OG INFO OM EUROPARK.
På baggrund af drøftelsen af parkeringsregler på seneste generalforsamling i 2016
har bestyrelsen nu udformet de nye retningslinjer for parkering. Bemærk ændring:
Det er IKKE længere tilladt at parkere i bunden af passagen og medfører bøde. Kun
af- og pålæsning tillades. Det gælder både beboere og håndværkere.
1. Alle lejligheder får 2 P-licenser udleveret.
2. Der må kun holde 1 bil parkeret ad gangen for hver andel.
3. P-licenserne er personlige, nummererede og må ikke sælges eller udlejes. (P-licensen kan dog
benyttes af gæster til andelshaveren.
4. Håndværkere kan låne andelshaverens p-licens. Dog gælder reglen om max 1 bil på p-området
pr. andel stadig uanset om man har lånt licens til en håndværker eller selv benytter sin plads.)
5. Viceværten/bestyrelsen kan også udlåne dagskort til foreningens håndværkere eller
trappevaskere til ejendommen.
6. Hvis P-licenserne misbruges vil de blive inddraget. (Kontrolleres via nummereringen).
7. Der er 15 min. fri parkering via P-skive for gæster til andelshavere. Dette er kun til internt brug,
fremgår ikke af opsatte skilte, og anvendes kun, når en gæst skal op og hente en P-licens hos
andelshaver.
8. Oplever du at der holder en bil parkeret, som ikke har P-licens eller P-skiven sat, så har du
mulighed for at kontakte Europark, så de kan komme og lave kontrol af køretøjet. Dette gøres
ved at ringe på 32642999 i tidsrummet 8-16. Øvrige tidspunkter på døgnet ringes på 61249200
husk at oplyse vores pladsnummer 3477 og fortæl hvilken bil, mærke, farve og nummerplade.
Dette for at gøre det let for kontrollanten fra Europark.
9. P-bøden for ulovlig parkering er 750 kr. både for eksterne og for andelshavere, der misbruger
parkeringslicenser og fx holder med to biler parkeret.
Sidstnævnte kan samtidig, som nævnt i pkt. 6, også få inddraget sin p-licens. Finder du, at du
har fået en uretmæssig opkrævning af Europark, kan du rette henvendelse til formand eller
næstformand, der vil vurdere om reglerne er overholdt og P-bøden annulleres.
10. Det er forsat først-til-mølle-princippet, der gælder. Dvs. én andelshaver har ikke fortrinsrets
over en gæst, som har fået udleveret en anden andelshavers P-licens.
NB. Det er andelshaverens eget ansvar, at oplyse egne håndværkere og gæster om foreningens
parkeringsregler.

