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P-tilladelser 2015
Fra d.d. og frem til 15. januar udleveres de ny P-tilladelser for 2015. Tilladelserne kan 
afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden samt hos bestyrelsen ved aftenåbn-
ing (mandag aften kl. 19:00-20:00) mod forvisning af huslejeopkrævning hvoraf det 
fremgår at der betales kr. 50,- pr. måned for parkering.

Efter den 15. Januar kan man risikerer at få en parkeringsbøde hvis ikke tilladelsen er 
skiftet ud med en gældende for 2015.

Hvis du ikke har en tilladelse og ønsker en, kan de nye først udleveres efter den 2. 
Januar 2015 mod forvisning af legitimation hvoraf din adresse fremgår. 2015 tilladel-
serne udleveres efter først til mølleprincippet.

Åbningstider afdelingskontoret
Afdelingskontoret holder lukket tirsdag den 23. december og tirsdag den 30. decem-
ber 2014. 

Første gang afdelingskontoret holder morgenåbent i det nye år er fredag den 2. Januar, 
og første aftenåbent vil være mandag den 5. Januar 2014.

Fra årsskiftet og frem vil afdelingskontoret holde aftenåbent på alle mandage (kl. 
19:00-20:00) hvor man kan træffe bestyrelsen. Åbningstiden i dagtimerne (mandag – 
fredag): personlig kontakt kl. 07:30 – 08:30 og telefonisk kontakt kl. 08:30 – 09:00. 
Bestyrelsen henstiller til at disse tider overholdes.



Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Brandsikkerhed
Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at cykelkældrene i afdelingen  er som ordet siger 
KUN for cykler. Gårdmændene har på deres daglige rundture fundet effekter i disse 
kældre som ikke bør være der. På grund to påsatte brænde i vores cykelkældre inden 
for de sidste 6 uger henstiller vi til at disse regler bliver overholdt. Det er heller ikke 
tilladt at stille knallerter og andre motoriserede køretøjer i disse rum men de derimod 
stilles i vores gårdmiljøer.

God jul og godt Nytår
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle beboere i afdeling 28-30 en 
glædelig jul samt et godt nytår. Bestyrelsen ser samtidig frem til et godt og positivt 
samarbejde med alle beboerne i afdelingen.
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Snerydning/parkering
Hvis og når ”vinterkongen” skulle vise sit ansigt her i de kommende vintermåneder, vil 
bestyrelsen venligst henstille følgende:

Alle bedes parkere sin bil med omtanke så gårdmændene kan komme til med deres 
fejemaskiner. Hvis du parkerer din bil i Tværvangen så skal det være min. 0,5 meter fra 
kantsten. Alle cykler i afdelingen bedes venligst stillet i gårdene (cykelstativerne) eller i 
cykelkældrene og ikke på fortovene.

På forhånd tak.


