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Kære beboer i Brunevang  

I har tidligere fået omdelt en skrivelse, der omhandlede kommende parkeringsregler i Brunevang. Dette 

skal I se bort fra. Nedenstående forklarer hvorfor. 

Igennem en årrække har der på jeres afdelingsmøder været berettet om planerne med at få et 

parkeringsfirma tilknyttet afdelingen for at sikre, at det kun er beboerne og deres gæster, der kan parkere 

på afdelingens arealer. På afdelingsmøderne i 2017 og 2018 blev der orienteret om, at det var 

DinParkering, man var i dialog med.   

Det stod dog uklart, hvad der rent faktisk var besluttet på afdelingsmøderne vedr. parkeringsløsningen. 

Efter en længere dialog mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen i FA09, foranlediget af 

afdelingsbestyrelsen, samt en grundig gennemgang af afdelingsmødereferater fra de seneste 5 år, er vi 

blevet klogere. 

På afdelingsmøderne er der ikke blevet stillet et reelt forslag, og stemt om, hvorvidt der skulle tilknyttes 

et parkeringsfirma til Brunevang.   

Den langvarige dialog gennem alle årene om parkeringsløsningen har betydet, at der er opstået en idé om, 

at planerne var blevet besluttet på et afdelingsmøde. Dette er ikke korrekt og den eventuelle medvirkende 

forvirring skal FA09 naturligvis beklage. Vi er glade for at få sagen opklaret, for de beboerdemokratiske 

regler skal naturligvis efterleves, hvilket også er kendetegnet for arbejdet i jeres afdelingsbestyrelse.  

I det omdelte materiale fra parkeringsfirmaet, står der beskrevet, at det er afdelingsbestyrelsen, der har 

indgået en aftale med parkeringsfirmaet. Dette er en misforståelse fra parkeringsfirmaets side, da 

kontraktindgåelse udelukkende er et forhold mellem administrationen FA09 og den enkelte leverandør, 

hvilket også er tilfældet her. Så det er ikke afdelingsbestyrelsen, som har indgået kontrakten med 

parkeringsfirmaet.   

Kontrakten med parkeringsfirmaet annulleres, og det har ingen økonomiske konsekvenser for Brunevang. 

Vi beklager forvirringen men håber, at der nu er basis for, at forslaget om en parkeringsløsning eventuelt 

kommer til behandling på jeres næste afdelingsmøde, så snart covid-19 gør det forsvarligt at afholde dette. 

Beslutningen ligger endegyldigt hos jer beboere. 

 

Med venlig hilsen / Administrationen i FA09 


