
 

 
 
 

Orientering om parkering         Juni 2022 

- til beboerne på Fælleddiget 21-95    

På ejerforeningens generalforsamling den 30. marts 2022 blev det godkendt, at vi skal have et par-

keringsselskab til at kontrollere vores parkeringsarealer fremadrettet. Bestyrelsen har på den bag-

grund indgået en samarbejdsaftale med parkeringsselskabet City Parkeringsservice.  

Af parkeringsskiltene på vores P-plads fremgår:  

• Parkering tilladt i maks. 1 time ved brug af p-skive 

• Parkering derudover kun tilladt med gyldig parkeringslicens eller gæstekort 

 

Beboernes køretøjer – elektronisk parkeringslicens 

Beboerne på Fælleddiget 21-95 skal fra maj 2022 have oprettet en elektronisk parkeringslicens til 

deres køretøjer for at kunne parkere på vores parkeringsarealer. Beboerne kan få oprettet en elek-

tronisk parkeringslicens ved at sende en mail til e-mailadressen parkering@faelleddiget.dk med op-

lysning om:  

• Navn på beboer 

• Husnummer 

• Mobilnummer 

• E-mailadresse 

• Nummerplade(r) 

Beboerne bedes også oplyse nummerplade(r) på eventuelle trailere, campletter, campingvogne og 

motorcykler.  

Da beboernes parkeringslicenser er elektroniske, får beboerne ikke fysiske parkeringslicenser til at 

lægge i beboernes biler. Det betyder samtidig, at de hidtidige gule parkeringsbeviser, som ejerfor-

eningen selv har lavet i sin tid, ikke længere giver adgang til parkering på området. 

P-vagterne vil, når de foretager P-kontrol, scanne nummerpladerne på de parkerede køretøjer, og 

der derigennem vil de kunne se, om køretøjerne har en gyldig parkeringslicens til at parkere på vores 

parkeringsarealer. 

Hvis beboeren får et nyt køretøj, skal beboeren straks sende en mail til parkering@faelleddiget.dk 

med nummerplade-oplysninger på det nye køretøj, så køretøjet kan blive oprettet i parkeringssyste-

met. Beboeren bedes i samme ombæring oplyse, hvis der er en gammel nummerplade, som skal 

slettes i parkeringssystemet. Indtil beboeren har sendt en mail med oplysninger om det nye køretøj, 

og køretøjet er oprettet i parkeringssystemet, skal beboeren lægge gæstekort i bilen for at kunne 

parkere på området. Beboeren vil modtage en mail fra parkeringssystemet, når der er oprettet en 

parkeringslicens til beboerens nye køretøj. Vær opmærksom på mailen fra parkeringssystemet mu-

ligvis havner i beboerens spamfilter eller mappe til uønsket post. 

Hvis beboeren har en lånebil, mens beboerens bil er på værksted, skal beboeren benytte et gæste-

kort. 
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Gæsters køretøjer – P-skive og gæstekort 

Gæster skal stille P-skiven, når de ankommer til vores parkeringsareal. Hvis gæster skal være her 

mere end 1 time, skal de have et gyldigt gæstekort i forruden. Beboerne kan få udleveret gæstekort 

til hhv. 24 timers parkering og 3 døgns parkering. Gæstekort rekvireres ved at sende en mail til 

parkering@faelleddiget.dk med oplysning om beboernavn, husnummer og hvilke gæstekort, der 

mangles. Vent venligst ikke til sidste øjeblik med at bestille, da der kan være lidt leveringstid. Bebo-

eren kan evt. forhøre sig hos naboen, hvis beboeren er løbet tør for gæstekort.  

Gæstekort er til engangsbrug, og de skal placeres tydeligt i bilens forrude og være let læselig udefra. 

Gæstekortets felter til dato og klokkeslæt skal være korrekt udfyldt med kuglepen og med læsbar 

håndskrift for at gæstekortet er gyldigt. Parkering må kun ske inden for den varighed, som følger af 

gæstekortets angivelser.  

Varigheden af et udfyldt gæstekort - dvs. den tid gæsten gyldigt kan parkere - regnes i overensstem-

melse med angivelserne på gæstekortet: 

 

Ved besøg af længere varighed, kan gæstekort løbende udskiftes med nye. Det er også muligt at 

lægge flere gæstekort i bilens forrude samtidigt. Lægges flere gæstekort i bilens forrude skal disse 

være udfyldt, så datoerne og tidspunkterne er i forlængelse af hinanden, og P-vagten skal kunne 

læse alle gæstekort udefra.  

Har beboeren en håndværker på besøg, så skal denne – ganske som andre gæster - huske at stille 

P-skiven. Skal håndværkeren være her længere end 1 time, skal håndværkeren have et gæstekort 

i forruden. Får beboeren besøg af håndværkere i længere perioder, fx ved større renoveringsopga-

ver, kan der oprettes en midlertidig elektronisk håndværkerlicens til håndværkeren. Dog kun for spe-

cifikt angivne køretøjer og kun efter aftale med Niels (nr. 37) eller Lars (nr. 93), som kontaktes via 

en mail til parkering@faelleddiget.dk  

Vi har aftalt med parkeringsselskabet, at der foreløbigt ikke skal benyttes gæstekort til gæsters trai-

lere, campletter, campingvogne og motorcykler. Oplever vi problemer med parkerede påhængskø-

retøjer og motorcykler kan dette ændre sig. 

Bemærk at bestyrelsen og parkeringsselskabet er opmærksomme på, at den forud udfyldte adresse 

på gæstekortene er angivet med Fælleddiget 21-93, og at dette retteligt skal være Fælleddiget 21-

95. Denne fejl har ingen betydning for gæstekortenes gyldighed og vil blive ændret, når der skal 

trykkes nye gæstekort.  

 

 

24 timers-kort: Kortet er gyldigt i 24 timer fra udstedelse. Hvis gæstekortets felter til ud-

fyldes med 1/1 – 2023 klokken 14:00 kan gæsten gyldigt holde på P-pladsen til den 2/1 

2023 kl. 13:59.  

3 døgns-kort: Kortet er gyldigt i 3 dage inkl. den anførte dato. Hvis gæstekortets felter 

udfyldes med datoen 1/1 og år 2023 kan gæsten gyldigt holde på P-pladsen til den 3/1 

2023 kl. 23.59.  
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P-vagter og P-afgifter 

Ejerforeningen betaler ikke parkeringsselskabet for at føre kontrol på vores P-plads. Parkeringssel-

skabets omkostninger til opsætning af skilte og kontrol mv på området dækkes af de P-afgifter, som 

udstedes.  

P-vagterne vil komme på vores P-plads jævnligt og kontrollere. Hvis de konstaterer en ulovlig par-

kering, skal de observere det parkerede køretøj i 3 minutter, inden der kan udskrives en P-afgift.  

Hvis P-vagten har begået en fejl i forbindelse med udstedelsen af en P-afgift, vil P-afgiften blive 

annulleret. Herudover vil der i et vist omfang være mulighed for at parkeringsselskabet kan annullere 

korrekt udskrevne P-afgifter, som måtte være udskrevet til fx en beboer. Det skal dog gå igennem 

Niels og Lars, som forestår kontakten til parkeringsselskabet om samarbejdet og annullation af P-

afgifter. Hvis beboeren har fået en P-afgift, så skal beboeren derfor hurtigst muligt give besked på                                      

parkering@faelleddiget.dk, idet der skal gøres indsigelse mod P-afgiften senest 10 dage efter dens 

udstedelse. Det er beboerens eget ansvar at sørge for, at Niels og Lars får ordentlig tid til også at 

kunne nå at gøre indsigelse overfor parkeringsselskabet. I e-mailen skal beboeren oplyse følgende:  

• Kort beskrivelse af baggrunden for, at beboeren har fået en P-afgift. 

• Oplysninger fra afgiften: Løbenummer, nummerplade, dato og tidspunkt for afgiftens udste-

delse samt forseelsens art. Beboeren kan også blot vedhæfte et tydeligt billede af afgiften.  

Beboeren bedes opbevare P-afgiften til beboeren har fået besked om, P-afgiften er blevet annulleret.  

*** 

Hvis beboeren på et tidspunkt måtte ønske at gøre parkeringsselskabet opmærksom på en ulovlig 

parkering på vores P-område, kan beboeren kontakte City Parkeringsservices hovednummer på tlf. 

36 41 00 19. 

*** 

Bestyrelsen har oprettet en e-mailadresse til håndtering af parkeringshenvendelser fra beboerne for 

at sikre, at der hurtigt kan reageres på jeres eventuelle henvendelser, herunder over for parkerings-

selskabet. E-mailadressen er: parkering@faelleddiget.dk 

E-mailadressen tjekkes løbende af Niels og Lars, og al henvendelse vedrørende parkering skal sen-

des til den.  

Til jeres orientering vil bestyrelsen løbende evaluere samarbejdet med parkeringsselskabet for at 

sikre, at det er til gavn og glæde for beboerne.   

 

På vegne af bestyrelsen 

Niels og Lars 
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