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Arbejdsgruppen for parkering    Den 31. maj  2021 

I 1976-77, da Favrholmvænget blev bygget, havde folk sjældent to-tre biler. Dette har ændret sig, 

og der er på flere p-pladser opstået problemer med at parkere sin(e) bil(er). 

Hermed forslag til udvidelse af rådighedsmuligheder for p-pladser til beboernes personbiler i 

Favrholmvænget på p-pladserne A til F.  

 

11. Trailerparkering.  

Det har i mange år ikke været tilladt at parkere trailere varigt i Favrholmvænget. Dette er 

ikke blevet overholdt, og der holder i skrivende stund en del trailere på p-pladserne. Der 

ville kunne frigives flere p-pladser til beboernes og gæsters personbiler, hvis der blev anvist 

pladser til trailere af bestyrelsen. Arbejdsgruppen foreslår, at der placeres 8-10 trailere op 

ad 1. stikvej foran hækken ved den lille legeplads, som skal nedlægges. Der skal lægges 

underlag af en art (Køresten? Perlegrus?), og der skal skærmes på siderne for at bibeholde 

et pænt område. Derudover skal der være kroge til fastgørelse af trailerne. 

Anlægsudgifterne betales af grundejerforeningen.  

Vi foreslår, at beboerne, der ansøger om en plads hos bestyrelsen, betaler 500 kr. som 

engangsbeløb og derefter 250 kr. årligt til fælles vedligeholdelse.   

 

Det er bestyrelsens opgave at tilse, om der holder trailere på de parkeringspladser, der er 

forbeholdt personbiler, og det kan være nødvendigt at få fjernet eventuelle trailere fra p-

pladserne. Parkeringspladserne er underlagt de almindelige bestemmelser 

(politivedtægter) for offentlige veje. 

        

12 Affaldscontainerne. 

Affaldscontainerne til plast m.v. er placeret uhensigtsmæssigt flere steder og optager p-

pladser. 

Arbejdsgruppen foreslår, at man flytter affaldscontainerne, således at de kommer til at stå 

ved siden af vores nedgravede affaldssystem. Der skal etableres underlag, og pladserne 

indhegnes aht områdets æstetik.  

 

13  Privat parkering. 



Det forlyder, at beboere fra andre veje end Favrholmvænget parkerer på Favrholmvængets 

p-pladser. Derfor foreslås, at der placeres tre skilte ifm stikvejene, hvor der står ”Privat 

parkering – kun for Favrholmvængets beboere”. 1. stikvej:  Ved p-plads A og ved p-plads B  

- 2. stikvej: Ved indkørslen til stikvejen.  
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