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Parkerings problematik 
Bestyrelsen har fået anledning til igen at gøre opmærksom på, at vi ikke kan forvente at have fa-
ste P-pladser. Det er tilsyneladende fortsat en udbredt opfattelse, at tidligere anviste pladser tilhø-
rer én bestemt bolig – eller at man har vundet hævd på en bestemt plads, fordi man har parkeret 
der i årevis. 
Dette er ikke tilfældet. 
Der er IKKE privat parkering, og det var også grunden til, at vi i sin tid måtte fjerne de opsatte 
nummererede skilte på parkeringspladserne, da foreningen blev gjort opmærksom på, at der ville 
blive foretaget politianmeldelse, hvis de ikke blev fjernet. Hermed blev planen for tildeling af P-
Pladser, som bestyrelsen omdelte i februar 2001, også annulleret. 
Med 32 parkeringspladser burde der være en plads til alle og bestyrelsen opfordre til, at vi alle 
udviser lidt sund fornuft og gensidig respekt overfor hinanden – herunder hensyntagen til gangbe-
sværede naboer, så de kan holde så tæt på egen bolig som muligt. 
Såfremt nogen oplever, at det er problem overhovedet at finde en parkeringsplads, må vi overveje 
at anlægge flere parkeringspladser. Dette skal i givet fald tages op på en generalforsamling, så 
det kan komme med i budgetplanlægningen. 
 
Bestyrelsen gør desuden opmærksom på 
 

• At foreningens beboere må henvise egne gæster til at benytte P-pladserne på den anden 
side af Syrenhegnet. 

• At vi ikke acceptere, at foreningens beboere agerer parkeringsvagter. 

• At parkering udenfor de afmærkede båse ikke er tilladt. 
 
Anonyme henvendelser 
Henvendelse til foreningen/bestyrelsen behandles kun såfremt disse afleveres i foreningens post-
kasse ved fælleshuset og desuden ikke er anonyme. 
 
Direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarmeværk 
Det kan oplyses at alle fire foreninger i Vesterby området har stemt ja til muligheden for direkte 
tilslutning, vi kan nu bare afvente sagens videre forløb. 
 
Hjemmeside 
Foreningen har fra 01 december 2010 ikke længere en webmaster til rådighed, det betyder dog 
ikke at hjemmesiden ikke længere er tilgængelig, der er lavet nogle tiltag således at bestyrelsen 
selv kan lægge nye ting ud på siden samt foretage visse rettelser. 

 
 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen 


