
  

 
 

 

Info vedr. parkeringsordningen. 

 

Kære beboere. 

 

Vi har nu været i gang med registreringer i de sidste 3 uger, og bortset fra nogle 
enkelte udfordringer, så er det gået gnidningsfrit. 

Alle der har bedt om at få deres bil registreret burde have fået deres kort nu, og 
vagterne er begyndt at lægge venlige noter i ruderne på biler uden kort, som en lille 
reminder om at kortet altså skal sidde i ruden. Som parkerings selskabet skriver, så 
skal det sidde i højre side af forruden, over eller under parkeringsskiven. Husk at få 
det gjort, og har i ikke fået et kort, og er registreret så tag kontakt til 
ejendomskontoret på mail eller tlf. 

 

FAQ. 

• Hvad nu hvis jeg får håndværker som ikke er registreret i afdelingen? 

o Gæstekort må gerne bruges til håndværkere, der skal blot være en 
seddel, hvorpå der skrives hvilken nummer der arbejdes i. 

• Hvad nu hvis min bil er på værksted, og jeg har fået en lånebil? 

o I tilfælde af lånebil, kan man skrive til ejendomskontoret på mail 
tmg15@bo-vest.dk og låne et ”service” kort som skal retur til 
ejendomskontoret. 

• Vi får mange gæster i weekenden, hvad gør vi? 

o Man kan vælge at bruge gæstekort til alle gæster, og har man ikke nok, 
kan man bestille flere på ejendomskontoret. Der kan ved særlige 
arrangementer, søges om kontrol fritagelse i en given periode. Dette 
gøres på mail til ejendomskontoret, og bestyrelsen. 

• Må vi godt holde på brandvejen og læse vores bil af, eller støvsuge den? 

o Ja man må godt gøre kort ophold på brandvejene, og vagterne vil altid 
undersøge om der er aktivitet omkring bilen, inden der så evt. vil blive 
taget kontakt til beboere. 

 

På vegne af bestyrelsen. 

Danni Youssif 

Formand. 

 
Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrelund  
Tranemosegård afd. 15 
Mail til bestyrelsen: 
Tmg15best@gmail.com 
  

 
Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand 

Tlf. 43 54 66 99  
Afd.: tmg15@bo-vest.dk 
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