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Nyhedsbrev for foreningens medlemmer 
20.marts 2022

 

Parkeringsforhold ved G/F Kirkestiens
Villakvarter i Vanløse

 

 
 

Vores grundejerforening oplever dagligt
problemer med udefra kommende biler, der
parkerer på vores private fællesveje.
  
Flere parkerer ulovligt, mange parkerer
overfor indkørsler, så det er svært at komme
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overfor indkørsler, så det er svært at komme
ud, nogle parkerer direkte bag ved en
indkørsel, nogle bruger vores private
fællesveje som værksted og efterlader sig
oliepletter, ofte kommer der nogle som
langtidsparkerer, man kan se de går til
Metroen med deres kufferter og kommer
tilbage 1-2 uger senere.
Vi har daglige problemer med at komme ud
på Jyllingevej fra vores private fællesveje
pga. ulovlige parkerede biler.
Udover parkeringsproblematikken har vi en
del tung trafik, som kører  igennem vores
område. Det er dagligt at større lastbiler
kommer med stærk fart og drøner igennem
vejene – specielt Havdrupvej er ramt af den
tunge trafik, som kan mærkes helt ind i selve
husene.
Parkeringsproblemet er tiltaget meget, efter
der kom parkeringszoner på den anden side
af Jyllingevej. En del bilejere fra
boligkarrerne på Jyllingevej vælger at holde
permanent på vores private fællesveje. Det
betyder, at det er svært for os selv at finde
en plads ved vores hus, hvis man kommer
sent hjem eller finde plads til vores gæsters
biler.
F.eks. på Egelykkevej holder der ofte op til
20 biler om aftenen, hvoraf der kun er 3 biler,
som hører til vejen. Det samme gør sig



som hører til vejen. Det samme gør sig
gældende på de andre veje syd for
Slotsherrensvej.

Medlemmerne i vores grundejerforening har
derfor besluttet at undersøge mulighederne
for at få en parkeringsordning, da vi ikke
længere kan eller vil acceptere, at vi ikke kan
holde på vores private fællesvej, som vi selv
betaler for at vedligeholde.
Vi ønsker at få lavet en parkeringsordning
24/7 med 1-2 timers gratis parkering.

Vi har forhørt os hos et privat
parkeringsfirma, som gerne vil samarbejde
med os omkring dette. Dette firma vil stå for
alt det praktiske – opsætning af skilte osv.
De vil desuden gå parkeringsvagt og
indkassere de parkeringsafgifter, der måtte
komme. Det vil ikke koste
grundejerforeningen noget.

Parkeringsudvalget på bestyrelsen vegne.
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