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From: Lene Eiberg Becker <lene-becker@lbrevision.dk>
Sent: 1. juni 2021 12:25
To: Dorthe Sørensen Eren
Subject: SV: Analyse af parkeringszoner. 

På vegne af Grundejerforeningen Valby Have, kan jeg oplyse, at det er det bedste der er sket i Valby Have. Det 
fungerer super godt, desværre kunne vi jo godt bruge noget mere kontrol, men hvis vi sender et Prej til KK, så 
kommer der ofte en parkeringsvagt forbi. Der er flere personer i vores område, der er rigtig flittige til at anmelde 
ulovlige parkeret biler, det hjælper utroligt meget, så flere parkeringsvagter ja tak. De bliver også altid vel modtaget 
herude. 

Gerne besøg omkring middagstid, så vi kan få fjernet nogle af dem som bare forsøger og så flytter P skiven, som 
arbejder i området. 

Vi oplever at mange mennesker godt ved, at der fri parkering i vores område i weekender, som så kommer og sætter 
deres bil, men det er dog i begrænset omfang. 
Det er har betydet rigtig meget for os, det er når vi skal have lavet noget arbejde, asfalt, udskiftning af træer m.v. og 
skal have spærret af, var det før en umulighed, men det er blevet meget nemmere, nu hvor det hovedsageligt 
beboer fra området.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Valby Have 

Lene Eiberg Becker
Formand. 

Fra: Dorthe Sørensen Eren <dse@kk.dk> 
Sendt: 1. juni 2021 11:44
Til: bestyrelsen@forfatterkvarteret.dk; Lene Eiberg Becker <lene-becker@lbrevision.dk>
Emne: Analyse af parkeringszoner. 

Kære grundejerforeningsbestyrelser. 
Valby Lokaludvalg har (i lighed med andre lokaludvalg) fået en henvendelse fra Center For Parkering i forbindelse 
med en analyse af parkeringssituationen i forskellige områder og en eventuel udvidelser af parkeringszoner. 

Da I i jeres grundejerforening har fået en parkeringszone indenfor de seneste år vil vi gerne høre om jeres erfaringer 
med dette. 
Har det hjulpet på parkeringssituationen? 
Hvad er fordelene og ulemperne? 

Vil I sende en kort bemærkning til os, gerne senest på fredag d. 4. juni. Så vil Valby Lokaludvalg få jeres svar med, når 
de skal behandle et svar til Center for Parkering. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Sørensen Eren
Udvalgssekretær
Sekretariatet for Valby Lokaludvalg
_________________________________________
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