
PARKERINGSUDVALG 2019
GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDSPARKEN



HVEM ER VI?

• Repræsentativt udvalg: 

- Bilal, 31 år, Fyrrelunden, indflyttet 2015.

- Birger, 66 år, Tjørnelunden, indflyttet 1980.

- Ingelise, 71 år, Fyrrelunden, indflyttet 1974.

- Pia, 49 år, Granlunden, indflyttet 2002. 

- Ramazan, 31 år, Granlunden, indflyttet 2017.

- Ömer, 33 år, Egelunden, indflyttet 2017.



BAGGRUNDEN FOR UDVALGET

1. Mange henvendelser vedr. mangel på parkeringspladser.

2. Uhensigtsmæssige parkeringer.

3. Store køretøjer.

4. Trailere mm.



UDFORDRINGER

1 – Mange henvendelser vedr. mangel på parkeringspladser.

• Folk fra bl.a. Vejleåparken og Gadekæret parkerer uden ærinde i 

Strandgårdsparken, og mange grundejere har mere end én bil, hvorfor 

grundejerne oplever mangel på parkeringspladser.



UDFORDRINGER

2 – Uhensigtsmæssige parkeringer

• Parkering af køretøjer uden for de afmærkede båse (eksempelvis på 

stamvejene, i indkørslerne og i indgangspartierne), er til gene for renovation, 

postuddeling, udrykningskøretøjer, varelevering, børnefamilier, 

gangbesværede etc.



UDFORDRINGER

3 - Store køretøjer

• Der har været mange klager vedr. store køretøjer, der er længere end 

parkeringsbåsene. Det volder udfordringer for den øvrige trafik, når man skal 

ind eller ud af parkeringspladsen, da det begrænser udsynet og kørebanens 

bredde.



UDFORDRINGER

4 - Trailere mm.

• Permanent parkering af trailere, campingvogne mm, som ikke er tilladt, bliver 

ikke håndhævet pga. manglende ressourcer hos politiet.



TEMAER SOM ER DRØFTET I UDVALGET

• Udfordringer med parkeringspladserne.

- at udefra kommende parkerer uden ærinde.

• Etablering af varevognsparkeringsplads ved genbrugsstationen.

- idé om at samle alle store køretøjer et sted med overvågning etc.

• El-ladestandere – private og fælles.

- fremtidssikre området med mulighed for etablering af standere.

• Parkeringsrestriktioner.

- Tilsyn, gæstekort, begrænsning på antal køretøjer pr. hustand etc.

• Reserveret parkering. 

- at der kan købes brugsret til en parkerings plads.

• Lokalplanen og Politivedtægten.

- kan ulovlig parkering håndhæves iht. disse?



UDVALGET ANBEFALER

• At der etableres samarbejde med ”Din Parkering”.

• At parkeringsselskabet udelukkende fører tilsyn med, at bilister parkerer 

inden for de afmærkede båse, at de eksisterende regler i Lokalplanen og 

Politivedtægten overholdes, og intet andet. 



HVORFOR ANBEFALER UDVALGET ET SAMARBEJDE?

• Samarbejdet skal sikre hensigtsmæssige parkerings forhold, for 

Strandgårdsparkens beboere.

• Fordi grundejerforeningen er ”omringet” af områder med 

parkeringsrestriktioner. 

• Samarbejdet indebærer omkostningsfrit opsætning 

af skilte i grundejerforeningen.

• Skiltningen forventes at have en præventiv effekt på folk, der kommer udefra 

uden ærinde.

– info om nærområdet på de næste slides…



STRANDGÅRDSPARKENS NÆROMRÅDE

• De fleste områder omkring Strandgårdsparken har parkeringsrestriktioner. 

Det gælder for lejeboliger, ejerlejligheder, ejer-rækkehuse, erhvervs- og 

offentlige områder.

• Strandgårdsparken er et af de få områder uden tydelige parkerings 

anvisninger.



OMRÅDER 
MED 
RESTRIKTIONER

DET HVIDE OMRÅDE ER 
STRANDGÅRDSPARKEN.

DE ØVRIGE, FARVEDE 
OMRÅDER HAR  PARKERINGS-
RESTRIKTIONER.



TAK


