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Praktisk information: 

Bestyrelsen og DinParkering gør opmærksom på, at der er aftalt følgende restriktioner fra starten 
af samarbejdet. Ved indkørslen til bebyggelsen og på området bliver der i slutningen af maj måned 
opsat flere skilte, som viser, hvor der er parkering forbeholdt for beboere og gæster i 
Værebroparken med de nye parkeringsregler. 
 
Parkeringsrestriktioner:  

1) Køretøjer må holde parkeret alle ugens dage. Parkering gælder på hverdage samt 
weekender og helligdage i tidsrummet fra kl. 00.00 – 24.00. 

2) Parkering gælder kun med gyldige elektroniske tilladelser eller elektroniske gæstekort 
eller fysiske gæstekort. 

3) Parkering gælder kun i afmærkede p-båse. 
4) Parkering må kun ske med reg. motorkøretøjer under kg. 3.500 i totalvægt og 5 meter. 
5) Parkering af campingvogne og trailer er forbudt.  
6) Parkering i carporte er kun tilladt med anført reg. nr. og korrekt carport nummer på 

den gyldige P-tilladelse, som er synlig i forruden. 
7) MC’er og knallerter skal parkere i skiltede P-båse. 
8) P-skive parkering gælder max i 6 timer med korrekt indstillet P-skive. 

  

Øvrig praktisk information: 

 Hvordan får du adgang til gæsteparkering fra mobil app’en? 

o Du kan bestille en mobil adgang ved at udfylde og aflevere Bilag 2 til Ejendomskontoret i 
Værebroparken.  

o Når du har afleveret Bilag 2, bliver du registreret som bruger hos DinParkering, og du vil 
efterfølgende modtage en brugermanual pr. e-mail. Heri kan du læse, hvordan du henter 
app’en, opretter dig som bruger, og hvordan du udsteder et gæstekort fra din mobiltelefon. 

o App’en er udviklet til både Android og IOS. 

 

 Hvordan får du fysiske gæstekort i fremtiden? 

o Du kan altid modtage nye fysiske gæstekort ved at afhente nogle hos ejendomskontoret.  

o Her vil du få udleveret et passende antal gæstekort, som du kan videregive til dine gæster. 

o HUSK: Gæstekortet skal udfyldes korrekt med en kuglepen og placeres synligt i køretøjets 
forrude. 
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Bilag 1 

Bestilling af en elektronisk parkeringstilladelse: 
Max. 2 køretøjer pr. husstand, heraf 1 gulplade eller papegøjeplade bil.  

Registreringsnummer: ____________________________________________________ .  

Nuværende carport nr.: ____________________________________________________ .  

For- og efternavn(e): ____________________________________________________ .  

Adresse, postnr. og by: ____________________________________________________ .  

 (Betingelse for udstedelse af elektronisk parkeringstilladelse på ovenstående reg. nr. er, at beboeren skal være 
godkendt på adressen samt medbringe kopi af registreringsattest/sidst betalte vægtafgift. Der må kun være max et 
gulplade eller papegøje køretøj blandt disse to køretøjer). 

 

Bilag 2 
 

Bestilling af mobilapplikation til Android eller IOS telefoner. 

Max. 2 mobiltelefonnumre pr. husstand. 

For- og Efternavn(e): ___________________________________________________ . 

Mobil nr.(er): ___________________________________________________ .  

Adresse:  ___________________________________________________ . 

Postnr. og By: ___________________________________________________ . 

E-mail(s): ___________________________________________________ . 

 (Betingelse for at få adgang til mobil app’en til udstedelse af gæstekort fra mobiltelefonen er, at beboeren skal være 
godkendt på adressen).  


