
Møde i afdelingsbestyrelse afd. 21, torsdag den 3-12-2015 

  

De afmærkede p-pladser til to firmabiler ved gavlen af Dr. Larsens vej 40 kan ikke 
benyttes, (skilt skal fjernes igen) bilerne er for lange. Det giver så det problem, at den ene 
af bilerne parkerer ud for opgangen nr. 42 og føreren starter indimellem bilen op om 
morgenen og lader den stå og ”knurre” 15-20 min. inden den køres væk. Den anden 
parkeres nedenfor Dr. Larsens vej 43 L-M, helt op til hækken, hvilket ikke generer nogen. 
Bestyrelsen vil derfor foreslå at: 

De to p-pladser nedenfor 43 L-M mod hæk i begge sider forsynes med skilt 
RESERVERET så begge biler kan parkere der, således at hver bil har to pladser og lave 
en markering med gul, skulle kunne lade sig gøre, der holder sjældent mere en to-tre 
personbiler dernede eller  

Den ene parkerer hvor den gør nu, nedenfor 43 L-M og at der etableres p-plads ved siden 
af kompost bag nr. 40, evt. fjerne græs og lægge belægning eller køreplader på eller der 
kan tages kontakt til Kurt Nielsen i nr. 42 st. om han evt. vil være med til at etablere den 
plads, (det er den firmabil han kører i der er problemet) han er god til sådanne planeringer. 

Eller tage tilbud hjem fra nogle firmaer der kunne etablere det. 

Måske skulle der spørges hos politi eller kommune hvilke retningslinjer der er for parkering 
på smalle veje i boligkvarter. 

Og så lige en reminder fra sidst. Der er klippet nogle buske omkring Højbo, men skrænten 
ved 43 L-M er ikke renset for ukrudt, det bliver jo bare værre til foråret hvis det ikke renses 
nu og kunne det ikke være en god ide at klippe hele skrænten foran Højbo, ukrudt har har 
overtaget på sydsiden. 
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