Q-Park
Parkeringsordning - Lægeforeningens Boligers område

Retningslinjer for parkering af motorkøretøjer på lægeforeningens Boliger område.
Permanent P-tilladelse

Forside gæstebillet

Bagside gæstebillet

 Der skal altid være enten en gyldig permanent P-tilladelse eller korrekt udfyldt gæstebillet i forruden, senest 10 minutter efter parkeringen er foretaget.
 Gæsteparkeringsbillet gælder for 1 døgn.
 Der kan naturligvis ikke reserveres gæsteparkeringsplads til ”langtidsparkering” på boligafdelingens område.
 Parkering på brandvej og i garagegården er ikke tilladt.
 Såvel de permanente parkeringstilladelser som gæsteparkeringsbilletterne
kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden.
 Vær særlig opmærksom på vejledningen, på gæstekortets bagside, som
klart viser hvornår gæsteparkeringsbillet er gyldig.
 Gæstekortet skal være korrekt udfyldt med pladsnavn (fortrykt), Gyldighedsperiode med angivelse af dato og starttid. (SKAL UDFYLDES MED KUGLEPEN)
 Gæstekortet er et originalt kort.
 Gæstekortet skal placeres synligt og letlæseligt i bilens forrude med forsiden
opad. Der må kun være et udfyldt gæstekort.
 Der må ikke være rettet i gæstekortets skrevne dato (skrives forkert så brug
et nyt gæstekort).
 Misbrug af permanent P-tilladelse vil medføre at tilladelsen straks ophæves.
 Kun indregistrerede køretøjer må parkere på parkeringspladserne
 Det er kun lejere eller dennes gæster til lejemålet, eller andre personer med
fast ærinde i bebyggelsen der har ret til parkeringstilladelse.
 Parkeringstilladelsen opsiges senest sammen med fraflytning, hvor parkeringstilladelser afleveres med kvittering.
 Permanent parkeringslicens fornyes hvert år ved aflevering af gammel parkeringslicens og forevisning af gyldig registreringsattest eller senest betalt
registreringsafgift/vægtafgift eller andet der dokumenterer fast bopæl i Lægeforeningens Boliger.
 Opmærksomheden henledes ligeledes på, at der ved parkering skal udvises
hensyn til andre parkerede biler samt ikke parkerer så man er til gene for
gående eller anden færdsel på området.
 Brugere af firmabiler som kører døgnservice skal fremvise dokumentation fra
arbejdsgiver på, at bilen reelt anvendes til døgnservice.
 Opmærksomheden skal venligst henledes på, at parkeringsordningen i Lægeforeningens Boliger er besluttet af beboerne på et tidligere afdelingsmøde,
og formålet er, at give parkeringsplads til beboerne og deres gæsters biler.

Det er brugerens eget ansvar, at sikre at ovenstående regler er overholdt.
Overskrides reglerne er Q-Park berettiget til at udstede en kontrolafgift
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