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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 6. januar 2009 af Karin Storgaard vedrørende parkering ved Grøndal Centret
Spørgsmål
Som det ses på nedenstående link, er der indført parkeringsrestriktioner ved Grøndal Centret.
Karin Storgaard vil gerne oplyses om lovgrundlaget for beslutningen,
samt om parkeringsrestriktionerne er indført med TMF´s godkendelse,
herunder en begrundelse for godkendelsen.
Svar
Baggrunden for indførelsen af parkeringsrestriktioner ved Grøndal
Centret er, at det henover sommeren 2008 viste sig, at parkeringspladsen fast blev benyttet af 20-50 lastbiler, busser, autocampere og lign.
Disse udefrakommende fyldte efterhånden så meget, at Grøndal
Centrets brugere havde svært ved at finde parkeringspladser ved selve
centret, men måtte lede i nabokvartererne, ligesom vægten af køretøjerne var skadelig for drænet på parkeringspladsen.
På den baggrund blev det besluttet af først Grøndal Centrets ledelse,
og derefter af anlæggets brugerbestyrelse, at indføre restriktioner.
Ledelsen kontaktede Center for Parkering, hvis tilbagemelding beklageligvis gav anledning til en misforståelse. Således var det centrets
besked, at man ikke kunne patruljere med den daværende skiltning,
som først skulle ændres og siden godkendes af politiet. Det blev imidlertid af Grøndal Centrets ledelse opfattet, som om Center for Parkering ikke ville kunne bistå med at løse problemet.
Ledelsen indgik derfor en aftale med Q-Park, som har forestået opsættelse af lovpligtig skiltning, og som nu kontrollerer overholdelse af
parkeringsreglerne. Ordningen er uden omkostninger for anlægget og
medfører heller ikke indtægter.
Da ordningen var helt ny for Grøndal Centrets brugere, startede man
med en 14-dages periode, hvor der kun blev givet "advarsler".
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Side 2 af 2
Fra medio september 2008 trådte parkeringsrestriktionerne i kraft. Restriktionerne indebærer, at der "kun" er mulighed for 5 timers parkering. Alle lejere, medarbejdere m.m. har fået udleveret tilladelser til
længere parkering, ligesom dagsbillet udleveres ved særligt behov.
Det bemærkes, at formålet er opnået, da der nu er ledig parkeringsmulighed for Grøndal Centrets brugere.
På baggrund af ovenstående spørgsmål har Fritid & Idræt rettet henvendelse til Center for Parkering, og det er derfra blevet oplyst, at der
er tvivl om lovligheden af den ordning, som er indgået med Q-Park.
Der er derfor indledt et samarbejde mellem Fritid & Idræt og Center
for Parkering, med det formål at klarlægge, om Center for Parkering
kan patruljere på området efter offentligretlige regler.
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