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Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Søborg d. 29.09.2020
Ansøgning om indførelse af beboerparkering på Hannedals Vejforenings veje
Ved Hannedals Vejforenings ordinære generalforsamling 19. august 2020 blev det besluttet at
ansøge Gladsaxe Kommune om indførelse af privatparkeringszone på foreningens veje, og det blev
pålagt bestyrelsen at fremsende en ansøgning til kommunen om dette. (Se venligst referatet fra
ordinær generalforsamling 2020 på www.Hannedal.dk)
Motivation for ansøgningen
Gladsaxe Kommune har indført parkeringsrestriktioner med parkeringsvagter på alle de
omkringliggende veje, der grænser op til Hannedals Vejforening, det er Søborg Hovedgade,
Vandtårnsvej og Carl Møllers Alle.
Dette har medført en markant stigning af parkeringsbelastningen på vores private fællesveje.
Beboere fra de omkringliggende veje anvender Hannedals Vejforenings veje til parkering af deres
køretøjer, privatbiler såvel som erhvervskøretøjer.
Parkeringsbelastningen har nu nået et omfang, som er til gene for Vejforeningens beboere.
Vore veje er så tæt pakket med parkerede fremmede køretøjer
-

at vejbanerne kan være vanskeligt passable i sær for store køretøjer, herunder
udrykningskøretøjer
at vejenes beboere kan have vanskeligt ved at finde en parkeringsplads
at fortovene, fordi nogle biler parkerer delvist på disse, er umulige at passere for borgere med
barnevogne, klapvogne, rollatorer o.l.

På basis af ovenstående ansøger Hannedals Vejforeningen om indførelse af beboerparkering som
beskrevet nedenfor, og vi henviser i øvrigt til en afgørelse fra Vejdirektoratet af hvilken det
fremgår, at parkeringsmulighederne på private fællesveje primært er indrettet til de vejberettigede
og deres gæster1.
Strækning - hvor der ansøges om indførelse af beboerparkering:
- vej-matriklerne 26a, 26br, 27a vist på nedenstående matrikelkort.
- Marienborg Alle - den del, der er privat fællesvej
- Skjoldborg Alle
- Karl Gjellerups Alle
- Hannedal
- Gustav Esmanns Alle - den del, der er privat fællesvej
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http://docplayer.dk/106431849-Endelig-afgoerelse-klage-over-koebenhavns-kommunes-afslag-paa-etablering-afprivat-parkeringskontrol-og-nedtagning-af-skiltning-med-tidsbegraensning.html
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Skiltning og parkeringsrestriktioner:
Skiltningen bliver udført, så den opfylder § 4 stk. 2, 3 og 4 i ”Bekendtgørelse om indgåelse af visse
aftaler om parkering og udstedelse af kontrolafgifter på private parkeringsområder”
Ved indkørsel til foreningens veje opsættes følgende skilte:

På de enkelte vejstrækninger opsættes skilte, så de opfylder kravene til placeringen i forhold til
gældende bekendtgørelse. Skiltene vil indeholde følgende information om parkeringsrestriktioner:
Parkering alle dage 00.00-24.00
o P-skive påbudt, parkering maks. 2 timer
o Ved parkering mere end to timer er gyldig P-tilladelse påbudt.
o Parkering må kun ske på vejbanen
o Gælder alle køretøjer.
o Området drives efter privatretlige regler.
o Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre kontrolgebyr på kr. xxx.
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Med venlig hilsen
Hannedals Vejforenings Bestyrelse
Formand Marit Kristiansen, Gustav Esmanns Alle 2, 2860 Søborg
Kasserer Pia Lauritsen, Skjoldborg Alle 6, 2860 Søborg
Vejmand Lars Justesen, Hannedal 5, 2860 Søborg
Sekretær Thomas Jacobsen, Skjoldborg Alle 6, 2860 Søborg

