
Parkeringspladser i Hadsten Boligforening 

I Hadsten Boligforening har vi gode parkeringsforhold i alle afdelinger. 

Her er en beskrivelse af forholdene i de enkelte afdelinger, og din mulighed for at få din egen 
parkeringsplads. 

 

Afdeling 21 

Der er gæsteparkeringspladser ved Højbo og ved Dr. Larsens Vej 40. 

Der er carporte på Nørrevang. Disse udlejes fortrinsvis til lejerne på Nørrevang. Hvis der ikke er ansøgere, 
kan de udlejes til andre lejere i afdeling 21. 

Derudover er der en række fælles parkeringspladser. 

 

Afdeling 22 

Der er en række fælles parkeringspladser. 

Der kan lejes garager. 

Man kan låne parkeringsplads til campingvogn og trailer. 

 

Afdeling 23 

Alle lejere har 1 parkeringsplads, hvor der er sat skilt med husnummer. 

Der kan lejes garage. 

Derudover er der en række fælles- og gæsteparkeringspladser. 

Gæster i Fælleshuset henvises til parkeringspladserne på Bavnehøjskolen. 

 

Afdeling 24 

Åbo: En række fælles parkeringspladser. 

Mulighed for at få egen parkeringsplads, hvis man er gangbesværet eller fyldt 70 år. Der skal 
betales for udgiften til skilt og etablering. 

Østerbo: En række fælles parkeringspladser. 

Møllebo: En række fælles parkeringspladser og gæsteparkeringspladser. 

 Mulighed for at få egen parkeringsplads. Der skal betales for udgiften til skilt og etablering. 

Toftebo: En række fælles parkeringspladser. 

 Mulighed for at få egen/øremærket parkeringsplads. 

 

 

 



Procedurer og regler for tildeling af parkeringsplads: 

 

1. Det er afdelingsmøder der beslutter, om beboere kan få egen parkeringsplads. 

2. Man kan kun få parkeringsplads i egen afdeling. 

     (I afdeling 24 kan man kun få egen parkeringsplads i den bebyggelse man bor i.) 

3. Lejere kan bytte parkeringsplads. Kontoret skal orienteres herom – inden der byttes. Kontoret sørger så       

    for at ændre skiltene. 

4. Der laves venteliste på kontoret over de lejere, der ønsker at få egen eller ny parkeringsplads. 

5. Tildeling af ledige parkeringspladser tildeles efter hvornår man er skrevet på ventelisten. 

6. I Åbo og i Møllebo skal lejere betale udgiften til skilt og etablering for at få egen parkeringsplads. 


