Grundejerforeningen

Parkeringsregler i Øresund Strandpark
Parkering reguleres i henhold til Lov om Mark- og Vejfred § 17 og Privatretlige Regler.
Hver lejlighed/husstand har fået udleveret tre parkeringskort med angivelse af kortnummer.
Parkeringskortene er tildelt husstanden og må ikke lejes ud til 3. mand.
Brug af parkeringskort er påbudt.
1. Parkeringskort skal placeres et synligt sted på forruden. Kortet skal være synligt ude fra.
2. Parkeringskort må ikke lånes ud til personer/bilejere, der ikke opholder sig på adressen i
låneperioden.
3. Det er ejeren af lejlighedens ansvar at sørge for, at kortet anvendes som beskrevet ovenfor.
4. Parkering uden P-kort er tilladt alle dage i max. 30 min ved brug af P-skive.
5. Ubegrænset parkering kun tilladt med gyldigt parkeringsbevis jfr. ovenfor.
Parkering i området:
1. Parkering forbudt på adgangsvejene.
2. Parkering forbudt i en afstand af mindre end 10 m fra indkørsel på tilkørselsvej.
3. Parkering på handicapplads kun tilladt med P-kort og handicapskilt.
4. Parkering forbudt i indgange til opgange.
5. Parkering af motorcykler kun tilladt i bås med MC-markering og ved brug af lille metalplade
sat under støttefoden.
6. Parkering forbudt af trailere, campingvogne og ikke-indregistrerede køretøjer.
7. Parkering forbudt af køretøjer der er over 5.5 meter i længde eller 3500 kg. i totalvægt.
8. Parkering foran cykelstativerne forbudt.
9. Håndværkerbiler og maskiner med arbejdsopgaver i området er fredet i dagtimerne.
Tilsidesættelse af ovenstående regler medfører udstedelse af gældende kontrolgebyr.
Øvrigt:
1. Mistet parkeringskort kan mod gebyr erstattes ved henvendelse til grundejerforeningen.
2. Misbrug af parkeringskort kan medføre spærring af husstandens parkeringskort.
3. Misbrug af parkeringskort vil blive betragtet som kriminel handling.
Tvivl om parkeringsbestemmelserne - henvendelse kan ske til:
Vedrørende parkeringsregler: kundeservice@parkzone.dk – eller tlf.nr. 7025 2696
Vedrørende udstedt kontrolgebyr: sagsbehandling@parkzone.dk - eller tlf.nr. 7025 2696
Vedrørende uenighed med ParkZone: grundejerforeningenosp@gmail.com – Att. Parkering
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