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Søften d. 2. oktober 2019

Kære medlem,

Grundejerforeningen har modtaget henvendelser fra flere beboere omkring uhensigtsmæssig 
parkering på grundejerforeningens veje. Vi har derfor i bestyrelsen fundet anledning til at præcisere 
reglerne for parkering i vores område.

Grundejerforeningens område er omfattet af tre forskellige regelsæt omkring parkering, alt efter om 
du bor i det ”gamle” Søndermarken, det ”nye” Søndermarken” eller på Præstevangen. Reglerne 
findes på foreningens hjemmeside www.markogvang.dk og er også at finde på de næste sider

Overordnet set siger reglerne, at 
 der på hver boliggrund skal være plads til parkering af to personbiler. 

 det er ikke tilladt på vejene, at parkere lastbiler, varevogne, busser, campingvogne og både.

 varevogne og lastbiler er kun tilladt i området til nødvendig af- og pålæsning.

Bestyrelsen vil derfor henstille til grundejerforeningens medlemmer at overholde vores fælles regler
til glæde for alle. Observerer du gentagne overtrædelser af reglerne til gene for andre, er du 
velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

http://www.markogvang.dk/
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Regler for parkering på grundejerforeningens veje
Det ”gamle” Søndermarken
Området er omfattet af en deklaration fra 1972.
§ 2, stk. 8. På de til udstykningen hørende vejarealer, er det ikke tilladt at parkere last- og 
varevogne, rutebiler samt campingvogne. Lastbiler og rutebiler må ej heller henstilles på 
parcelarealerne. På hver parcel indrettes plads for parkering af mindst ét motorkøretøj foruden 
garage eller carport.

Det ”nye” Søndermarken
Området er omfattet af Lokalplan nr. 37 fra Hinnerup Kommune fra oktober 1986.
§6 PARKERING.
Stk. 1 Kun køretøjer på indtil 2.500 kg totalvægt må være hjemmehørende på eller være henstillet 
på eller ved parcellerne. Køretøjer med større vægt må kun henstilles på. eller ved parcellerne i det
omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning.
Stk. 2 På de blinde boligveje og vendepladser må der kun parkeres i de dertil afmærkede felter, dog
må langtidsparkering af campingvogne og andre lignende effekter ikke finde sted. Det bemærkes 
specielt, at de nævnte parkeringsfelter ikke må benyttes som varige holdepladser.
Stk. 3 I område I skal der reserveres parkeringsareal svarende til 2 biler pr. bolig på hver enkelt 
parcel.

Præstevangen
Området er omfattet af Lokalplan nr. 91 fra Hinnerup Kommune.
§7 Parkering
Stk. 1 Lastbiler, busser og lignende erhvervsmæssige køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg 
må ikke parkeres indenfor området.
Bestemmelsen er ikke til hinder for af- og pålæsning samt henstilling af køretøjer i forbindelse med 
byggeri.
Stk. 2 Der skal anlægges mindst 2 parkeringspladser på hver boliggrund, og de skal suppleres med 
yderligere pladser, hvis der konstateres regelmæssig parkering på vejareal fra beboere eller gæster
til den pågældende ejendom.
Stk. 3 Campingvogne, både o.lign. må ikke langtidsparkeres udenfor parcellerne og må kun 
anbringes på de enkelte parceller, når det ikke er til væsentlig gene for de omboende


