28.06.2016

Information til medlemmerne i Grundejerforeningen Baunevej fra bestyrelsen.
Ved parkering på vore stikveje skal parkeringsbestemmelser for Høje-Taastrup Kommune overholdes.

Se venligst § 2. Da vi på vore stikveje har en græsrabat mellem fortov og vejkant er det tilladt at holde
her, såfremt vi ikke er til fare eller ulempe for færdsel på selve fortovet jf. Vestegnens Politi. D.v.s. at vi må
holde i/på græsrabatten ud for vores egen ejendom med to hjul eller alle fire hjul på denne.
Venligst fortæl også jeres gæster/kunder dette! Vis hensyn, også når I har mange parkerende gæster.
Aftalt med din nabo om mulighed for at holde her, når du har mange gæster på besøg! Der skal altid tages
hensyn således at brand- og renovationskøretøjer altid kan passere. Vis også hensyn så beboere kan
komme ud og ind ad deres egen indkørsel. Undlad at vende i andres indkørsler.
Alternativt kan der parkeres på store Baunevej eller Budstikken. Beboerne opfordres til, at ”fylde” egen
indkørsel FØR der parkeres på i græsrabat/vejen. Det er IKKE tilladt at parkere på vendepladserne.

Parkeringsregler i Høje-Taastrup Kommune
Bekendtgørelse om standsning og parkering i Høje-Taastrup kommune
"I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c stk. 4, har Høje-Taastrup Kommune med samtykke fra
Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og
på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:

§ 1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 kun
parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.
Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil
24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§ 2 Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500
kg, standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i
køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdsel på fortovet.

§ 3 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014. Samtidig ophæves tidligere udstedte lokale
standsnings- og parkeringsbestemmelser.
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