
Modtaget den 14/09-2022 

Forslag 6 til Beboermøde 2022. 
 

Beboerforslag vedr. baglæns parkering. 

Kære bestyrelse.  

Jeg ser tit trafikfarlige situationer når folk skal bakke ud fra parkeringsbåsene, og vil derfor foreslå at 
der skal parkeres baglæns af følgende årsager:  

- Øge trafiksikkerheden. 
- undgå skader, både på bilen og på andre personer. Du har nemlig langt bedre udsyn, når du skal ud 
fra parkeringspladsen igen. 
- Når du kører direkte ind i båsen, kan du ikke se de hvide streger, du skal holde imellem. Ved at 
bakke i bås kan du bruge sidespejlene til at se stregerne og på den måde øge chancerne for at 
ramme rigtigt første gang. 
- Mange biler har parkeringssensorer, men i de fleste tilfælde sidder de kun bagpå. Ved at bakke i 
bås kan du bruge hyletonen fra sensoren til at vurdere afstanden. 
- Mindske brændstofforbrug 

Flere og flere biler i dag bliver også elektriske eller hybrid, hvorfor udledningen af kuldioxid er 
væsentligt formindsket. Ligesom de fleste diesel eller benzinbiler har udstødningsfiltre, så baglæns 
parkering har minimal indvirkning på hække og have der støder op mod parkeringspladserne, 
ligesom de ikke lugter, da de ikke udstøder os. 

I Brøndby kommune er det ikke tilladt at holde i tomgang i mere end 1. minut, det er derfor minimalt 
hvor meget lugtgener der kan nå at komme ved baglæns parkering. 

I dag er der mange som kører rigtig langt frem når de parkerer, så deres forende stikker langt ind 
over stierne. Ved baglænsparkering, vil bilernes forende vil ikke længere stikke ind over stierne, så 
vores ejendomsfunktionærer vil nemmere kunne komme forbi.  

Henvisning til undersøgelser:  

https://www.aldautomotive.dk/om-ald/nyheder-viden/nyheder/ArticleID/2590/Bak-ind-i-p-
b%C3%A5sen-og-slip-for-skader 

https://nyheder.tv2.dk/2017-12-01-derfor-skal-du-altid-bakke-ind-naar-du-parkerer 

Hvis ikke det kan laves til et SKAL parkere baglæns, ser jeg gerne det laves til et MÅ parkere 
baglæns.  

Med venlig hilsen 
Heidi Puric 
Gurrelund 16 

Bestyrelsens kommentar. 

Forslaget var til debat sidste år, og blev nedstemt. Bestyrelsens holdning er uændret, og kan 
derfor ikke støtte op om forslaget. 
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