Ladegårdsparken
Bestyrelsen
Ladegårdsparken 107 st.
4300 Holbæk

Urafstemning. Regulering af parkeringsforholdene
i Ladegårdsparken.
Der var indsendt et forslag til reguleringen af parkeringsforholdene i Ladegårdsparken fra en beboer til afdelingsmødet i juni 2020.
Det var/er ikke muligt at afholde afdelingsmøde under de nuværende begrænsninger på grund af Covid-19. Vi afholder derfor urafstemning omkring forslag til regulering af parkeringsforholdene i Ladegårdsparken.
Kontrakten på den nuværende løsning udløber 31. november 2020.
Afstemningen foregår i Musikhuset Ladegårdsparken 136.
Dato: tirsdag den 22-09-20
Mellem kl. 10.00 og kl. 18.00.
Optællingen sker umiddelbart herefter og meddeles ved opslag i opgangene dagen
efter.
Ved urafstemningen anvendes stemmesedler af hvidt karton, hvor beboeren skal
sætte ét kryds til højre i enten ja-feltet eller nej-feltet.
Er beboerne i et lejemål sårbare over for smitterisikoen i forbindelse med coronavirusen og derfor ikke er trygge ved at deltage, kan de ved henvendelse til ejendomskontoret få mulighed for at afgive deres stemme ved, at 2 ejendomsfunktionærer kommer med stemmeseddel og en boks til stemmesedlen på et aftalt tidspunkt.
I 2008 blev der indført parkeringsregler, der omhandlede gulpladebiler. Der var opsat p-automater på 2 p-pladser. I forbindelse med renoveringen i 2014 blev automaterne fjernet, da der på det tidspunkt alene var 3 til 4 gulpladebiler. Det er stadig gældende, at der kan opkræves afgift for parkering af gulpladebiler. 10 pladser
på P4 og på den daværende P7, der nu er P8. Det kostede Kr. 750 for parkeringsret
til en måned, og i automaten kunne der betales for dag- eller timeparkering.
Bestyrelsen vil afholde 2 infomøder i Musikhuset med max. 30 tilmeldte pr. møde.
Tilmelding sker på ejendomskontoret på mail
ladegaardsparken@holbaekboligselskab.dk eller ved fremmøde i åbningstiden.
Infomødet afholdes den 21-09-20 kl. 14-15 og kl. 17-18.
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Forslag udarbejdet med baggrund i beboerforslag:
Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at foranledige udbud af parkeringsforholdene Ladegårdsparken.
Udbuddet skal indeholde:
Ret til parkering af en bil på Ladegårdsparkens parkeringsarealer uden omkostninger.
Mulighed for tilkøb af ret til yderligere parkeringsret til ca. kr. 750 pr. bil pr.
måned.
Mulighed for ret til parkering af firmabiler med cvr nr. Taxa, Flextrans på P7.
til ca. kr. 750 pr. måned.
Godkendte handicapbiler reguleres særligt.
Gæsteparkering indgår i reguleringen.
Hvert lejemål har 2 stemmer jf. boliglovgivningen.
Der kan alene stemmes Ja eller Nej på den udleverede stemmeseddel.
Ved ja til forslaget vil ikrafttræden ske 1. december 2020.
Ved nej træder parkeringsreglerne fra 2008 i kraft.

Afdelingsbestyrelsen.
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