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Information om udlejning af parkeringspladser gennem 
Københavns Universitet Sønder Campus og DinParkering! 
 
Kære Beboere i Universitetshaven (både øst, vest og andelsboligforeningen) omkring Thomas 
Kristensens vej samt Radiorækkerne. Der er kommet en ny pris. 
 
Siden sommeren 2016 har Københavns Universitet Sønder Campus først renoveret parkerings-
pladsen ud mod Ørestads blvd (nær metro stationen) kaldet plads A og siden fået nye studerende, 
som i dagtimerne har optaget P-båsene på hele universitetsområdet. Universitetet har haft op-
mærksomhed på, at der findes et større behov for parkeringspladser i beboerområdet. Derfor har 
Sønder Campus og DinParkering genovervejet mulighederne for udlejning af parkeringspladser.  
 
Det er bemærket, at P-båsene på plads A langt hen ad vejen er optaget om dagen og frie om 
aftenen samt søn- og helligdage. Det bevirker, at Sønder Campus gerne vil foretage udlejning for 
en periode frem til næste studiestart i september 2017. Derfor åbnes der op for at leje en p-plads i 
periode mellem den 15. marts og 15. august 2017, hvor Sønder Campus forbeholder sig ret til at 
inddrage området og opsige lejeaftalen med 30 dages varsel.  
 
Følgende parkeringsrestriktioner gør sig gældende:  

 Der er afsat 50 parkeringsbåse efter først til mølle princippet. 

 Udlejning sker man-fre i tidsrummet kl. 17.00 – 08.00 samt hele døgnet i weekender og 
helligdage i perioden 15. marts til 15. august 2017.  

 Parkering er derfor IKKE gældende man-fre mellem kl. 08.00 – 17.00 i hele perioden. 

 Prisen er kr. 350 pr. påbegyndt måned for en samlet pris på kr. 1050 i restperioden den 15. 
maj til den 15. august 2017.  

 Derudover er et administrationsgebyr på kr. 250, som inkluderer et permanent 
tilladelseskort, hvilket vil sige en samlet pris på kr. 1.300 for restperioden.  

 DinParkering producerer og fremsender de permanente tilladelseskort med køretøjets 
registreringsnummer samt start- og slutdato for lejeperioden til lejerne. 

 Såfremt Sønder Campus må inddrage kapaciteten, har DinParkering mulighed for et 
opsigelsesvarsel på 30 dage, hvorefter lejerne vil blive tilbagebetalt de endnu ikke 
påbegyndtes måneders betaling for resterende måneder i lejeperioden.  

 Såfremt lejerne bortkommer eller ønsker et nyt permanent tilladelseskort koster 
generhvervelsen kr. 250 for dette. 

 
Tilmelding til denne ordning foretages til mailen: booking@dinparkering.dk. 
Betaling vil ske direkte til DinParkerings indbetalingskonto, som I vil blive oplyst ved tilmelding.  
 
Med venlig hilsen  

 
Hans Kristian Mathiesen  
Salgs- og Marketingchef  
Maj måned 2017  
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Bilag 1 

Bestilling af et permanent tilladelseskort: Max. et køretøj pr. husstand. 
(Skriv venligst med læsbare blokbogstaver!) 
 

Registreringsnummer: ____________________________________________________ .  

 

For- og efternavn(e): ____________________________________________________ .  

 

Adresse, postnr. og by: ____________________________________________________ .  

 

Tlf. nr. / Mobil nr.: ___________________________________________________ .  

 

E-mail: ___________________________________________________ . 

 
 

 

************************************************ 

Tilmelding foregår ved direkte kontakt  

til DinParkering pr mail:  

booking@dinparkering.dk 

************************************************ 

 

Ny samlet pris på kr. 1.300 for leje og administrationskort i 
resten af perioden fra 15. maj til 15. august 2017. 
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