
Information om samarbejdet i forbindelse
med parkeringsservice fra DinParkering!

Kære Beboere i Gadehavegård.

Afdelingsbestyrelsen har indgået samarbejde om parkeringsservice og -kontrol med opstart af
OinParkering fra den 1. september 2017 I den kommende tid vil der sikkert dukke spørgsmål op,
som DinParkering gerne vil informere om her.

Opstribning
Der er indgået aftale om, at der vil blive foretaget opstribning af p-båse på området, som vil foregå
i flere tempi henover efteråret. Der vil blive afmærket i de områder af parkeringspladserne Øksen
og Sylen, hvor arbejdet vil tilgå på hele pladsen. På p-pladsen for Murskeen 8·41 er der generel en
fin opstribning, men der vil bliver tilført et par invalidepladser, samt opstribet hvor skaterbanen er
fjernet.

Elektronisk tilladelse af dit køretøj.
Der er muiighed for at få tiimeldt max to køretøjer pr. husstand, som skalvære tilmeldt
motorkontoret med adressen på ejeren i husstanden -dog kan max et køretøj være en gulplade
eller papegøjeplade bll. I bilag 1 kan du skrive, hvilke registreringsnumre, som du ønsker, skal have
en fast tilmelding i vores online modul system, så du ikke behøver at have et permanent
tilladelseskort siddende i køretøjets forrude.

Derfor vil DlnParkedng gerne se en kopi af jeres registreringsattest for at dokumentere, at ejeren
eller bruger er bosiddende I Gadehavegård. Såfremt I ikke har en registreringsattest på det køretøj
(fx erhvervsbil, delebil eller lejet bll), som I er brugere af, kan I udfylde en Tro & love Erklæring og
aflevere den på ejendomskontoret.

I får besked via jeres mail, når vi har indtastet jeres oplysninger I vores online modul system samt
der bliver hængt orienterende Information op på opslagstavlen i opgangene.

Fysiske gæstekort
Herudover har ejendomskontoret fået leveret gæstekort, så der altid er mulighed for at hente
fysiske gæstekort på ejendomskontoret i deres åbningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra
kl. 11.00 til kl. 12.00 samt onsdag aften kl. 17.30 til kl. 18.30. Derfor er det muligt at have nogle
liggende privat, som gives til jeres gæster og lægges i køretøjets forrude. Huskat læse informa-
tionerne
på gæstekortet inden man udfylder det, fx at man ikke må skrive med blyant etc.

Applikationer til Android og lphone
Fra starten af dette samarbejde har DinParkering tilbudt, at I beboere gratis kan downloade en
app til jeres smartphone, uanset om det er en Android eller lphone telefon, Alle beboere, som
Indsender deres telefonnummer og mailadresse på



Bilag 1

Bestilling af en elektronisk parkeringstilladelse:
Max. 2 køretøjer pr. husstand. (Husk at skrive blokbogstaver).
Registreringsnummer:  _________________________________________________

MC, Trailer og Camp.:  _________________________________________________

For- og efternavn(e):  _________________________________________________

Adresse, postnr. og by:  _________________________________________________

E-mail(s):   _________________________________________________

(Betingelse for udstedelse af  elektronisk parkeringstilladelse på oventstående registreringsnummer er, at be-
boeren skal være registreret som enten primær ejet eller bruger af køretøjet hos Skat med en kopi til DinPark-
ering såfremt køretøjet er en firmabil, delebil eller lejet bil og der ikke kan fremskaffes en registreringsattest, 
skal der indgives en Tro & Love Erklæring som dispensation, så der foreligger et bevis for tilstedeværelsen i 
Gadehavegård.)

Bilag 2

Bestilling af mobil app.
Max. 2 mobiltelefonnumre pr. husstand. (Husk at skrive blokbog-
staver).
For- og Efternavn(e):  _________________________________________________

Mobil nr .(er):   _________________________________________________

Adresse:   _________________________________________________

Postnr. og By:   _________________________________________________

E-mail(s):   _________________________________________________

Sendes til:
DinParkering
Automatlkvej 1
2860 Søborg DinParkering.dk

kontakt@dinparkering.dk
CVR nr. 34 73 41 35



Tro & Love Erklæring

Vedrørende anvendelse at parkering for elektronisk tilladelse givet til et køretøj, fasetrhvervsbil
delebil eller lejet bil, hvor ejeren ikke er bosiddende i Gadehavegård. Dette er Ikke gældende til
gæster men for beboere med fast bopæl i foreningen. (Skal udfyldes med blokbogstaver).

Køretøjets ejer:   _________________________________________________

Regi.streringsnummer:  _________________________________________________

Evt. garagenummer:  _________________________________________________

Dispensation gives, fordi: _________________________________________________

• Hermed underskriver jeg en tro og love erklæring på, at jeg har råderetten til dette køretøj i
forbindelse med parkering i Gadehavegård.

• Såfremt jeg melder flere køretøjer til ordningen, vil dette køretøj falde ud af ordningen, og
køretøjet vil blive afmeldt den elektroniske tilmelding.

• Afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret eller parkeringsserviceselskabet kan indhente
oplysninger fra køretøjets ejer ud fra disse oplysninger ved at bede om fremvisning af
registreringsattest. Mine oplysninger er følgende:

Beboerens navn: _________________________________________________

Adresse:  _________________________________________________

Post nr. og Sy:  _________________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________________

E-mali(s):  _________________________________________________

Jeg underskriver hermed følgende Tro & Love Erklæringen gældende fra dags dato:

__________________     ______________________________
Dato        Underskrift:

Kvittering for modtagelse     ______________________________
        Underskrift:



Praktisk information:

Afdelingsbestyrelsen og Din Parkering gør opmærksom på, at der er aftalt følgende
restriktioner fra starten af samarbejdet. Ved indkørslen til bebyggelsen bliver der i
slutningen af august måned opsat skilte, som viser, hvor der er parkering forbeholdt
for beboere og gæster I Gadehavegård.

Parkeringsrestriktioner:

1) Køretøjer må holde parkeret alle ugens dage.

2) Parkering gælder påhverdage samt weekender og helligdage i tidsrummet

fra kl. 00. 00 - 24. 00.

3} Parkering er påbudt med 3-timers P-skive.

4) Parkering gælder kun med gyldig elektronisk tilladelse samt elektroniske og

fysiske gæstekort.

5) Parkering gælder kun i afmærkede p-båse.

6) For hvert af de tre parkeringsområder Øksen, Sylen og Murskeen 8-41

gælder, at der er et særligt område placeret tæt på indkørslen, hvor det

kun er tlllodt for gu/plade og papegøjeplade køretøjer samt trailer og

campingvogne at parkere.

7) MC, trailer og campingvogne skal fremover have en elektronisk t//ladelse

fra DinParkering I stedet for en tilladelse fra ejendomskontoret.

8) Det er forbudt at parkere foran indgangene til brandvejene.

9) Det er ikke tilladt at parkere med køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg.


