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P-information til beboere i Vinkelhuse. 

Har du allerede bestilt en elektronisk parkeringstilladelse til dit køretøj, så er du nu registret med en 

elektronisk tilladelse til parkeringsområdet. Har du allerede tilmeldt dig app´en DP Mobile Parking, 

som bruges til udstedelse af gæstekort, så er du nu tilmeldt med dit telefonnummer.    

Hvis ikke du allerede har bestilt en elektronisk tilladelse eller tilmeldt dig appen, så gøres det ved at 

sende en mail til info@dpmobileparking.dk eller gå ned på ejendomskontoret i deres åbningstid. 

Herefter vil du modtage en bekræftelse på mail og en brugermanual til app’en DP Mobile Parking.  

De fysiske gæstekort, som udfyldes med kuglepen, kan afhentes på kontoret på ejendomskontoret 

Vinkelhuse 45 i kontorets åbningstid.  

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte administrationen hos DinParkering mandag til fredag 

09.00-16.00 på telefon: 30306493 tryk 4 eller skrive en e-mail til: kontakt@dinparkering.dk 

 

 

 

    

Parkeringsrestriktioner i området Vinkelhuse 1-53, Kastrup. 

1) Køretøjer må holde parkeret alle ugens dage.  

2) Parkering gælder på hverdage samt weekender og helligdage fra kl. 00.00 – 24.00. 

3) Parkering tillades med P-skive påbudt i 3 timer med korrekt indstillet p-skive. 

4) Herudover gælder parkering kun med gyldig tilladelse eller gæstekort. 

5) På invalidepladser skal der være et invalideskilt synligt i forruden på køretøjet. 

6) Trailer skal parkeres tæt ved skovkanten på parkeringsområdet i trekantede p-båse og 

registreres elektronisk med tilladelse hos DinParkering.  

7) Campingvogne er kun tilladt i 48 timer på parkeringsområdet med brug af et fysisk gæstekort 

i ruden på bagenden af campingvognen samt tilmelding til ejendomskontoret via brev. 

8) Motorcykler skal parkeres på MC pladserne mellem de gule stolper.  

9) Det er ikke tilladt at parkere med køretøjer over 3.500 kg.  

10) Det er ikke tilladt at parkere foran storskrald eller på vaskeplads. 

11) Standsning og parkering foran garager og carporte er forbudt.  

12) På stamvejen er det ikke tilladt at parkere – dog er af- og pålæsning tilladt. 

13) Foran første blok (nr. 47-53) er det kun tilladt parkering for personbiler med hvide plader.  

 

 

Med venlig hilsen  

DinParkering 

Husk Husk Husk  

 Fra d. 1. august 2017 er der p-skive påbudt i 3 timer. Herudover skal dit køretøj være 

tilmeldt med en elektronisk tilladelse eller dine gæster have et gæstekort.    
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