Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By)
Ny parkeringsordning – Information til grundejerne
Valby 6. maj 2020
Kære grundejere
Idet årets generalforsamling er udskudt fra den oprindeligt planlagte, hvor der bl.a. skulle være givet en status på etablering af privatretlig parkeringsordning i grundejerforeningen, fremsendes hermed skriftlig orientering. Bestyrelsen anbefaler jer at gemme denne orientering.
På sidste års generalforsamling 2019 blev det ved afstemning besluttet at indgå i et fælles parkeringsprojekt
sammen med de øvrige grundejerforeninger i området, i alt syv grundejerforeninger1. Helt konkret blev der
givet mandat til Valby Andelsboligforening (VAB) til at søge Københavns Kommune om lov til at oprette en
fælles, privatretlig parkeringsordning for Trekantens Vejlag og de andre grundejerforeninger omkring Langgade station.
Projektet har siden været drevet af formanden for VAB i dialog med Københavns
Kommune og City Parkeringsservice.
Den endelige godkendelse fra Københavns Kommune er modtaget og dermed godkendelsen af en privatretlig parkeringsordning som ansøgt. Således har City Parkeringsservice påbegyndt opsætning af parkeringsskilte som vist her.
Det betyder, at vi fra den 1. juni har en 3 timers lokal tidsrestriktion som beskrevet på skiltet ovenfor.
Det kan forhåbentlig lette noget af presset på parkeringsområdet. Biler med beboerlicens kan dog parkere som normalt i det samlede parkeringsområde.
Reglerne og dermed licenserne gælder overalt i det blå, lyseblå, røde og grønne område.

Beboerlicens:
En beboerlicens er en licens tilknyttet et specifikt køretøj via nummerpladen.
Man kan få en licens per beboer over 18 år, hvis bilens ejer har folkeregisteradresse i Den Hvide By.
Har du firmabil, så skal du være primærbruger og dermed kunne underskrive en enebrugererklæring – se
Hvad med firmabil længere nede.

Inden for nærmeste fremtid vil vi udsende retningslinjer for, hvorledes man bliver registreret som bruger og
få beboerlicens.

1

Grundejerforeninger med i aftalen: Valby Andelsboligforening (VAB), KAB, VIADUKTEN, VNV, VOB, Trekantens
Vejlag, Nybovej, Frilands Allé
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Hvad med gæster/håndværkere?
Alle gæster skal sætte p-skiven og kan holde der i 3 timer i det nævnte tidsrum.
De syv grundejerforeninger har i fællesskab besluttet at følge den offentlige P-skive bekendtgørelse, hvilket
vil sige, at biler uden beboerlicens skal sætte p-skiven, når de parkerer på følgende tidspunkter:

Man-fre

0600 – 2100

Lør

0900 – 1300

Resten af tiden er der friparkering.
Hvis gæster skal parkere ud over 3 timer i det tidsrum, hvor der er parkeringsrestriktion, skal de bruge gæstekort.
Gæstekort:
Hver husstand vil få udleveret 18 gæstekort for om året. Antallet har været drøftet og vil blive vurderet/revurderet når vi kender behovet lidt bedre.
Et gæstekort gælder i 24 timer – man skal med kuglepen registrere ankomst tidspunkt – og gæstekortet skal
placeres i forruden på den parkerede bil.
Der må kun være en tilladelse i forruden ad gangen – husk at læse reglerne for brugen på selve gæstekortet.
Gæstekort vil blive omdelt snarest til husstandene.
For at få beboerlicens skal følgende være opfyldt:
•
•
•
•

Du skal have folkeregisteradresse i Den Hvide By.
Bilen skal være indregistreret til samme adresse i Den Hvide By.
Leaser du din bil, skal kontrakten være indgået af en grundejer med folkeregisteradresse i Den Hvide By.
Max. 1 licens per beboer over 18 år.

Hvad med firmabil:
• Som udgangspunkt kan man ikke få parkeringslicens til området, såfremt bilen ikke er indregistreret til
en adresse i Den Hvide By.
• Men man kan underskrive en enebrugererklæring sammen med sin arbejdsgiver.
• For at underskrive en enebrugererklæring skal du være enebruger og beskattes af bilen.
• Enebrugererklæring kan downloades her:
https://www.kk.dk/sites/default/files/enebrugererklaering_09.2019.pdf
Klager over parkeringsafgifter:
Der har været drøftelser blandt de syv grundejerforeninger omkring klageret og mulighed for annullering af
parkeringsafgifter. Det er i fællesskab besluttet, at evt. indsigelser eller ønske om en annullering af en parkeringsafgift skal sendes til City Parkeringsservice senest 10 dage efter udstedelsen af afgiften.
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• Som udgangspunkt vil parkeringsafgifter der følger parkeringsrestriktionerne, ikke blive annulleret (så
fjernes forretningsgrundlaget for City Parkeringsservice og det vil blive umuligt at administrere ordningen).
• Indsigelser omhandlende fejlregistreringer af køretøjer o.l. vil blive annulleret.
Administration:
I den Hvide By vil der blive nedsat en "Parkeringsadministration, Den Hvide By". Denne vil bestå af frivillige
grundejere i foreningen og enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Opgaven er at:
• Registrere foreningens køretøjer inden 1. juni.
• Omdele/uddele gæstekort én gang årligt.
• Vedligeholdelse af parkeringsregistreringer (registreringssystem)
Det forventes ikke, at der ud over opstart (registrering) vil være meget arbejde og administration.
Er du interesseret i at indgå i "parkeringsadministrationen" så henvend dig til John Christiansen
(jvccph@gmail.com) Per G. Nørgaard (pergnorgaard@gmail.com)
Bindingsperiode:
Alle grundejerforeninger har bundet sig for en prøveperiode på 6 måneder, herefter er der ingen binding.

Hvornår:
Retningslinjer for at registrere sit/sine køretøjer tilgår snarest.
Gæstekort vil blive omdelt/uddelt snarest.
Ordningen træder i kraft 1. juni 2020 kl. 06.00.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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