
Parkeringskontrol på vendepladsen 

Aarhus Kommune har nu givet tilladelse til, at vi må foretage parkeringskontrol på vores vendeplads. Vi har 

derfor indgået et samarbejde med Q-park, som også har kontrollen med p-kælderen. 

Formålet er at begrænse alt ikke-relevant trafik til vendepladsen og få så meget trafik som muligt i p-

kælderen.  

 

Aftalen 

Vi forventer at aftalen start ultimo september, og umiddelbart inden opsætter Q-park skiltemateriale på 

matriklen.  Så snart skiltningen er opsat på vendepladsen, så er aftalen trådt i kraft. 

 

Praktikken 

Har man brug for at benytte vendepladsen ifm. flytning, store leverancer, håndværkerbiler el lign, der ikke 

kan komme i p-kælderen, så skal man oprette en elektronisk tilladelse i e-park. Alle beboere modtager en 

invitation til e-park på mail i løbet af kort tid. Her skal man selv oprette sig som bruger på deres system og 

følge brugervejledningen. I praksis fungerer det ved at man indtaster nummerpladen på den pågældende 

bil, og herefter er det tilladt at parkere på vendepladsen (og kun vendepladsen). 

Tilladelsen gælder ikke for parkering på fællesvejen, da denne fungerer som brandvej! 

Det er den enkelt beboers ansvar at overholde alle regler og retningslinjer udstedt af Q-park.  

Vi har et begrænset antal fysiske p-tilladelser, som kan rekvireres i nødstilfælde. Er der nogle i foreningen 

som vil melde sig til at have disse liggende og dermed være kontaktperson ift. at udlevere og få skiltet 

retur? Så bedes man kontakte Kirsten Thyregod 3,9. Man kan ikke forvente at kunne få fat i et fysisk p-skilt 

med kort varsel, og er det ikke muligt at få fat i et skilt i rette tid, så er det ikke ensbetydende med, at man 

er fritaget for at få en afgift.  

Det elektroniske system skal altid benyttes som udgangspunkt, og de fysiske skilte er kun til nødsituationer.  

 

Bygning I & G 

Vi har lavet en aftale med vores naboer, Bygning I og G, om at de må benytte vores vendeplads til samme 

formål som os dvs. ifm. flytninger, store leverancer og større håndværkerbiler. Til dette formål har de fået 

udleveret et mindre antal fysiske p-skilte, og de samme regler og betingelser gælder for dem.  

 

Afgifter 

Er uheldet ude, og får man en p-afgift, så er man stillet som enhver anden forbruger. Bestyrelsen er ikke 

annulleringsberettiget og hverken kan eller vil være en del af evt. klager.  

 

Tilkald af p-vagt 



Er der behov for at tilkalde en p-vagt, så kan servicecenteret kontaktes døgnet rundt på tlf  7025 7213 

 

Ovenstående information sendes også til alle beboere pr mail. 

 

/Bestyrelsen 

 

 

 


