
 
 

Parkering af motorkøretøj 
 

   
 

 
Med motorkøretøjer menes firehjulede køretøjer/motorcykler/ 
scootere og knallerter. 
 
Vi observerer med jævne mellemrum, at beboere og deres gæster 
parkerer deres motorkøretøjer på ESKEMOSEPARKS stier og grønne 

områder, og uden for P pladserne, på trods af, at der i Eskemoseparks 
område er indrettet mange P-pladser. 
 
Derfor henstiller vi kraftigt til at disse P-pladser bliver benyttet. Det er 
forbudt at parkere og køre på stierne og de grønne områder.  
Af og pålæsning er heller ikke tilladt.  

 
Overtrædelse af disse regler er en overtrædelse af vores husorden og 
færdselsloven, hvorfor det fremover vil blive påtalt, og i gentagelses 
tilfælde vil der tilgå den pågældende en skriftlig advarsel.  
I særlige tilfælde vil det blive anmeldt til Nordsjællands politi, 
hvorefter Falck, med politiets mellemkomst kan fjerne bilen for ejers 
regning. 

Motorcykler, scootere og knallerter må ikke stilles ved cykelstativerne 
eller inde i cykelskurene. 
 
Når du har gæster, skal du henvise til disse P-pladser. 
Det er dit ansvar som lejer, at fortælle dine gæster det. 
 

U indregistrerede køretøjer, trailere, campingvogne og biler på 
over 3.500 kg., er det ikke tilladt at henstille/parkere på vore 
områder. 



Følgende steder er parkering tilladt: 
 

Ved U-blokken fra nr. 1 til nr. 27 er der 40 pladser. 
 

Ved indkørsel til nr. 4 og Pizzeriaet er der 6 pladser. 

 
Ved indkørsel til Eskemoseparks ejendomskontor er der 

10 pladser. 

 
Ved indkørslen fra Eskemosegårds Allé til nr. 20-34 er 

der ca. 50 pladser. 

 

På Nørrevang over for nr. 29 til 43 er der 36 pladser. 
 

Ved indkørslen til ejerforeningen over for nr. 43 er de 

første 6 pladser vores. 
 

Over for nr. 55 – 57, på hjørnet af Nørrevang og 

Storevang, er der 7 pladser. 
 

Bag ved samme område, med indkørsel fra Storevang er 

der 25 pladser. Det er det område, der ligger ved Otium. 

 
På strækningen over for nr. 59-75 er der ca. 70 pladser. 

 

Vi kan samtidig oplyse, at P-pladsen ved SPAR 
er offentlig, hvilket betyder, at der er mere end 250 

pladser til rådighed i området. 

 
På kortet her nedenfor, hvor de enkelte er. 
 



 



Med denne lille skrivelse håber vi, at vi har fået 

tydeliggjort, hvilke regler der gælder for parkering og 
kørsel på vores områder. 

 

Skulle du være i tvivl, så henvend dig på 
ejendomskontoret mandag til fredag mellem 8 og 9, 

eller ringe i samme tidsrum på 40 48 96 69.  
 

Du er også velkommen til at skrive til ejendomskontoret 
via ejendomskontor@eskemosepark.dk   

 

Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsen på 21 
64 32 56 mandag og torsdag mellem 18 og 19, eller du 

kan skrive til bestyrelsen via 

bestyrelse@eskemosepark.dk  
 

Med venlig hilsen 

 
Bestyrelsen og Ejendomskontoret 

 

 


