BEBOERINFORMATION.
Vedrørende parkeringskontrollen:
Bestyrelsen har i samarbejde med administrationen og City Parkeringsservice besluttet at indføre
nye parkeringstilladelser pr. 1. juni 2014. Der vil samtidig blive opsat nye skilte. Derudover
opmærkes alle vores båse således at det tydeligt fremgår hvor der lovligt kan parkeres.

Hvorfor:
Årsagen er, at det der bl.a. opleves uvedkommende køretøjer på vores område med gamle
tilladelser, der kan dateres helt tilbage til 2005. Derudover har flere køretøjer gamle falmede og
ulæselige parkeringstilladelser i både plast og papir. Fremover vil tilladelserne blive udskiftet hvert
2. år.

Tilladelser:
Beboere, som ønsker en permanent parkeringstilladelse skal downloade og udfylde en
lejekontrakt fra hjemmesiden under fanen parkering. Denne sendes herefter til bestyrelsen på
mail Islandshus@gmail.com eller lægges i postkassen Bergthorasgade 15 st. dør 5. Bestyrelsen
godkender herefter kontrakten og vender tilbage med hvilken parkeringsbås der lejes, samt
parkeringstilladelsen der skal placeres synligt i køretøjets forrude, let læselig udefra for kontrol,
inden påbegyndelse af lejen.
Tilladelsen er ikke knyttet til et bestemt køretøj. Tilladelsen kan kun benyttes til den bås man er
blevet tildelt.

Pris:
Hvis leje af parkeringsplads kan opkræves sammen med fællesudgiften, er prisen 175 kr. pr.
måned. Ellers er prisen 500 kr. pr. måned. Det koster 1.000 kr. i depositum at få en
parkeringstilladelse, der vil blive opkrævet sammen med første måneds leje. Depositummet
tilbagebetales ved lejemålets ophør, og når tilladelsen er returneret.

Mistet parkeringstilladelse:
Mistes parkeringstilladelsen, er det nødvendigt at udskifte samtlige tilladelser. Prisen for dette er
1.250 kr., som bliver opkrævet hos den, der tabte tilladelsen.

Restriktioner:
Af de nye skilte vil det fremgå, at parkering kun er tilladt med gyldig tilladelse i de dertil
nummererede og afmærkede P-båse. Samt at overtrædelse af restriktionerne vil medføre en
kontrolafgift på pt. 650,00 kr. pr. påbegyndt døgn.

Når alt er udlejet:
Hvis der ikke er ledige pladser, og beboere i Islandshus står på venteliste, vil udefra kommende
lejere blive opsagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Islandshus

