
P-vagt ordning Nørrevang 

 
Her kan du læse hvad ordningen og aftalen rummer: 

 

 P-kontrol firmaet betaler opsætning af skilte efter gældende regler ved P-pladser og 

indkørsler. Firmaet betaler de nødvendige afstribninger for Handicappladser. Afdelingen 

modtager en hjertestarter vederlagsfrit, der opsættes ved fælleshuset.  

 

 Nærmere vejledning om registrering, gæsteparkering og klage mv. med angivelse af 

kontakt mail og tlf. nummer fremsendes til alle lejemål fra P-kontrol firmaet inden opstart. 

 

 Alle beboere med hvidplade biler skal registrere deres nummerplade hos firmaet. Bilen skal 

være tilmeldt adresse i Nørrevang. Har man ikke bil i husstanden skal dette også registreres 

i firmaet – bl.a. for at kunne få registreret gæsteparkering. Dette skal ske på mail til P-vagt 

firmaet. 

Lånebil i forbindelse med værkstedsbesøg, parkeres efter en tilsvarende registrering hos P-

vagt firmaet. 

For at parkere på handikap p-pladser, skal man have en godkendt tilladelse til handikap 

parkering. Gyldigt handikap skilt skal placeres synligt. 

Erhvervsbiler over 5 meters længde, kan ikke registreres, da de ikke må parkere i området. 

Det samme gælder for erhvervsbiler med en totalvægt på over 3.500 kg. 

 

 De tre yderste p-pladser på MJV og på VPV afsættes til parkering for Erhvervsbiler med 

gule plader. Har man adgang til erhvervsbil med gule plader.  skal man for at benytte 

pladserne registrere bilens nummerplade hos firmaet. Erhvervsbiler med gule plader må 

ikke parkeres andre steder på afdelingens område. 

 

 Korttidsparkering for ikke registrerede biler kan ske med anvendelse af P-skive i 15 

minutter. Kan anvendes ved afhentning eller aflevering.  

 

 Døgnparkering for gæster kan ske med indtil 3 biler i samme døgn, når firmaet er oplyst om 

bilernes nummerplade forinden. Samme biler kan ikke anmeldes til parkering i det 

efterfølgende døgn. 

 

 Kontrolafgiften er fastsat til 636,- kr. (ex. moms), hvoraf afdelingen modtager 30%.  

 

Afdelingsbestyrelsen anbefaler at vi starter ordningen op med dette indhold. Det er i øvrigt 

aftalt at vi kan ændre på forholdene, når vi har fået nogle erfaringer. 


