
Parkeringsordning i boligafdelingen Engen 

Engen har indgået en aftale med firmaet City Parkeringsservice. 

Opdateret 1. april 2020 

Har du bil skal du: 

• Snarest henvende dig på ejendomskontoret med oplysning om navn, adresse 
og registreringsnummer på bilen, samt hvilken afdeling i Fællesdriften 
Bykernen. Enten pr. telefon/svarer 36 70 83 78 eller på mail 
bykernen@boligafdeling.dk 

• Kontoret vil registrere tilladelsen og få lavet et parkeringskort eller registrere 
bilen elektronisk. Kortet er gratis, men ved fornyelse koster det 50 kr. 

Regler i forbindelse med parkeringsordningen: 

Ø Der gives én parkeringstilladelse pr. lejemål. Der kan søges om yderligere en 
parkeringstilladelse. Bilens bruger skal have adresse i afd. Engen. Kontoret 
registrerer navn, adresse, mailadresse og registreringsnummer på bilen. 

Ø Bilens registreringsnummer vil fremgå af parkeringskortet og skal være synligt i 
bilens forrude. 

Ø Der kan rekvireres gæstebilletter på ejendomskontoret, og ark med gæstebillet 
vil blive leveret direkte i din postkasse. 

Ø Reglerne for brug af gæstebilletter er beskrevet på billetten. 
Ø Gæstekort SKAL være synlig i bilens forrude. 
Ø Campingvogne/trailere skal benytte gæsteskilt ved midlertidig parkering. 
Ø Campingvogne/trailere må parkeres kortvarigt i forbindelse med afrejse og 

hjemkomst. 
Ø Motorcykler SKAL parkeres i MC-afmærkede båse. 
Ø Hjemmeplejens firmabiler friholdes af aftalen, og skal derfor ikke benytte 

parkeringstilladelse. 
Ø Parkeringstilladelser ved håndværkerbesøg udstedes af ejendomskontoret. 
Ø Der skal parkeres inden for båsene. Man må ikke parkere på sådan en måde, at 

man optager to parkeringspladser. Holder man over to parkerings båse, koster 
det en kontrolafgift. 

Ø Parkeringsregler fremgår af skilte på området. 
Ø Det er kun tilladt at have én gæstebillet i bilen ad gangen 

Du skal vide at: 

ü Kontrolafgiften justeres løbende efter gældende takster. 
ü Har du fået en parkeringsafgift, som du er uenig i, skal du henvende dig til 

Cityparkering inden 8 dage efter udskrivelsen af afgiften. 
ü Kontrollen sker døgnet rundt på alle dage, og reguleres efter behov. 
ü Ulovligt parkerede biler observeres i 10 minutter før kontrolafgift udskrives. 

Aftalen med City Parkeringsservice er udgiftsneutral for boligforeningen Engen. 
Kontrolafgiften tilfalder City Parkeringsservice. 


