
Parkering i haveforeningen Ishøj Søndergaard 

Medlemmer i H/F Ishøj Søndergård har mulighed for at registrere deres 

køretøjer og dermed parkere ubegrænset på parkeringsarealet. Dette sker ved 

at henvende sig i foreningshusets åbningstid, med sin bil/trailers 

registreringsattest, eller kopi heraf. Eller Du kan sende en mail til foreningens 

email hvfis@yahoo.dk, og vedhæfte kopi/billede af registreringsattesten.  

P-skive parkering 

Parkeringsarealet kan benyttes uden parkeringstilladelse eller gæstekort i op til 

3 timer ved at gøre brug af P-skiven. P-skiven skal indstilles korrekt. 

Gæstekort 

Gæstekort kan afhentes i foreningshuset i åbningstiden, eller udleveres efter 

skriftlig henvendelse til foreningen. Gæstekortet skal I selv udfylde med 

tidspunkt og dato. Gæstekortene er gyldigt i max. 3 døgn og kun gyldigt såfremt: 

-          Der ikke er rettet på kortet 

-          Kortet er synligt i bilens forrude 

-          Kortet er let læseligt udefra 

Parkering er kun tilladt på de anviste parkeringsarealer (jf. lokalplan 1.39)  

Ovenstående er lejers/gæsters eget ansvar. Overholdes dette ikke, må der 

påregnes en kontrolafgift. 

Bestyrelsen kan IKKE afgøre evt. tvister – I bedes selv tage kontakt til KbhPark. 

Vi henviser endvidere til, at man læser de opsatte skilte fra KbhPark. 

KbhPark kan kontaktes på kontakt@kbhpark.dk 

Hvis I observerer, at køretøjer er parkeret i strid med bestemmelserne, og 

parkeringsvagten ikke er til stede, kan I ringe til KbhParks vagttelefon på +45 

25378362, hvorefter de sender en parkeringsvagt ud.  
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Køretøjer der registreres til p-ordning: 

• Som udgangspunkt kan hvert havelod, få registreret 2 køretøjer 

• Medlemmer af H/F Ishøj Søndergaard (lejer af havelod) hvor deres navn 

står på registreringsattesten, som ejer eller bruger af køretøjet. 

• Medlemmets husstand (dem der har samme folkeregisteradresse som 

medlem) 

• Medlemmets kæreste/ægtefælle 

 

Ovenstående kan også få registreret firmakøretøjer, såfremt de enten står 

som ejer eller bruger af køretøjet, eller hvis firmaet der ejer/lejer/leaser 

køretøjet sender en brugererklæring* 

 

*Brugererklæring 

XXX bekræfter herved, at XXX er bruger af køretøj XX XXXXXX 

Underskrevet af firma. 

 

Vedr. trailerparkering:  

• Permanent henstilling af trailere skal registreres, ved udfyldelse og 

aflevering registreringsblanket 

• Ikke registreret trailere kan - ved henvendelse til bestyrelsen med 

oplysninger om reg. Nr, samt ønsket parkeringsperiode - parkeres på de 

dertil indrettede trailerpladser. 

 

Til registrering af køretøjer skal registreringsblanket 

udfyldes, afleveres/sendes sammen med kopi af 

registreringsattest. 


