
Referat fra møde i Parkeringsudvalg (PKU)
26. April 2021

Dato: 26. April 2021

Tidspunkt: Kl. 18.00

Sted: TEAMS

Til stede - udvalg:
Tiam Mohabbat, formand

Afbud:
Sarhat Kara (meldt afbud)
Umais Usman Shoaib (meldt afbud)
Leon Friis Jørgensen, medlem (meldt afbud)
Martin Karbech Mouritsen

Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig
:

Deadli
ne:

1. Valg af mødeleder Tiam.

2. Valg af referent Tiam.

3. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

4. Punkter
på dagsordenen

- Møde med DinParkering -
Dennis

- Status og opfølgning - Svar fra
DAB vedr Trafikoptælling.

- Uddeling af opgaver - Få DAB
med næste gang. Hvad kan vi
mere gøre lige nu og her?

- Eventuelt

4 a. Møde med
DinParkering (DP)

Dennis forklarer DP’s bud på hvorfor
der er kommet flere biler til
VærebroPark:

‘’Vi ser flere biler nærmest overalt.
Værebropark er bygget i en tid hvor det
var normalt at have én familiebil. I dag
er det anderledes. Der er flere biler
fordi det er nemmere at anskaffe en bil.
Leasing, leje, firmabiler osv. Gør at
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man per hustand har flere biler. Derfor
er der ikke pladser nok.’’

Tiltag som DP kan hjælpe med lige
HER OG NU:

Erhvervsbiler - dvs. Gulpladebiler og
papegøjeplader med egenvægt over
1750 kg. kan forbydes.

1. 6 timer fri parkering er måske
for meget? - af DP’s 250 andre
pladser har de ikke ét sted med
6 timers fri parkering.
VærebroPark er det eneste
sted. Normalt lyder det 3 timer.

2. Appen - 24 timers. Kan sættes
ned til 12 timer eller det time
antal vi selv ønsker. Derudover
kan man vælge at fjerne appen
helt. Det KAN medfører givende
problemstillinger:

- nye indflyttere, hvad gør de?
(Forslag: En indflytter pakke.
Ejendomskontoret sørger for at
have en indflytter pakke klar
med gæstekort og en forklaring
på p-reglement, som den nye
indflytter får udleveret sammen
med f.eks afhentning af nøgle til
lejligheden. Disse kort kan
bruges indtil bilen er registreret.

- Hvad så med overnattende
gæster? - De må parkere ved
centeret. Eller benytte sig af
gæstekort. Gæstekortene er
ikke så tilgængelige og nemme
som appen, der lettere kan
misbruges. I første omgang
giver det mening at fjerne appen
frem for gæstekortene.

3. Har man en carport - så SKAL
man parkerer deri og må ikke
parkerer frit andre steder.
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4. Ejendomskontoret skal sørge for
at være opmærksomme på om
bilerne rent faktisk tilhører
adresserne herude i
VærebroPark. Problemstillinger
herunder kan lyde:

- Jeg har lige købt en ny
bil, reg.attesten står ikke
på mit navn endnu? -
Hvis bilen skal
registreres, så skal
ejerskifte kvittering fra
SKAT på
omregistreringen af bilen
fremvises på
ejendomskontoret.

5. Registrering af køretøj skal
kunne ske per mail til
ejendomskontoret i stedet for at
møde op fysisk eller udfylde en
bestemt formular. Der skal kun
bruges reg.nummer og
dokumentation på at bilen
tilhører korrekt adresse. Som
nævnt i punkt 4.

Det er de tiltag som DP mener kan
hjælpe på situationen HER og NU. dvs
til at starte med.

ALT DETTE LØSER DOG IKKE
PROBLEMET!!! Der SKAL FLERE
PLADSER TIL.

Hvis disse ændringer skal
igangsættes, skal de skal varsles ud i
god tid til beboerne. Vi skal aftale en
dato med DP, som passer med
varsling.

HVORDAN FÅR VI FLERE
PLADSER?

Dennis fra DP fortæller at de til denne
sommer (2021) et par måender fra
dags dato, kommer ud og tegner
parkeringspladser i VP op. Da det er
en del af kontrakten, som er aftalt med

Side 3 af 5



ejendomskontoret. Dennis fortæller at
der er mulighed for at få flere pladser
fordi de gerne laver optegning til flere
båse!
Dennis understreger at det IKKE skal
vendes med kommune eller andre,
fordi vi råder over matriklen selv. Vi
bestemmer selv antal pladser og hvor,
så længe det overholder særlige krav
som DP hjælper os med at overtholde
og kommer gerne ud, måler op og ser
på hvor der er mulighed for flere
pladser osv.

IDÈ: Få DP med til markvandring -
enten med Ejendomskontoret d.3 Maj
2021 hvor man går igennem VP og
gemmer parkering til sidst, hvor vi
bliver ledsaget af DP for at gennemgå
muligheder for pladser og ædnringer.
Ville være smart da vi har
ejendomsleder med, som samtidigt kan
tilføje til ombygninger m.m hvis
nødvendigt.
Ellers - aftales en separat
‘’markvandring’’ med DP og parkerings
udvalget.

Dette er MEGET vigtigt fordi det viser
sig at vi rent faktisk HAR mulighed for
at ændre/tilføje flere pladser!

Hvorfra kom alle de nuværende regler
for parkering?
Apcoa havde pladserne før DP. 2015
overtog DP. I 2017, med den
daværende bestyrrelse, i fælleskab
med DP, var man kommet frem til disse
regler. Denne aftale kan ikke findes i
tidligere referater, da de ikke findes.

DP har fået afvide de skal holde opsyn
med at motorcykler ikke optager
bilpladser her om sommeren, da de
SKAL parkerer på deres respektive
pladser foran blokkene.

Parkeringsudvalget går videre med de
nye informationer DP er kommet med.
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Gennemgår matriklen og hvor der kan
udbygges/optegnes/ændres til flere
pladser.

4 b. Status og opfølgning
- Svar fra DAB vedr.
Trafikoptælling.

Ikke diskuteret grundet fremmødet.

4 c. Uddeling af opgaver
- Få DAB med næste
gang. Hvad kan vi
mere gøre lige nu og
her?

Ikke diskuteret grundet fremmøde.

5. Eventuelt.

NÆSTE MØDE: Mandag d.24/05-2021
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