
Vi henvender os til jer, da vi repræsenterer 18 virksomheder med hovedkontor i 
Ryvangskvarteret i det berørte område. 

10 af vores ansatte, som har deres daglige gang på kontoret, kører i bil til arbejde, - ikke 
kun for at transportere sig til arbejde, men fordi de skal buge deres bil i løbet af dagen 
som led i deres arbejde i forbindelse med fremvisning og udlejning af lokaler, tilsyn med 
byggeopgaver mv.. Oftest er de på kontoret mellem kl. 8.00 – 16.30 i hverdagen, så de 
ansattes biler er ikke til gene for områdets andre beboere i eftermiddags-/aften, natte- og 
morgentimer samt weekender og helligdage.  

Derudover har vi dagligt gæster og håndværkere som er på adressen i mere end 3 timer. 

Licenser til rene erhvervskøretøjer løser ikke problemet, da vores ansatte kører i private 
biler. 

Vi vil meget gerne have, at der bliver mulighed for at købe erhvervslicenser til vores 
ansatte, så de kan parkere i nærområdet, men som det ser med det foreliggende forslag 
er dette desværre ikke en mulighed. 

Det beklagelige er, at det vil gøre det stort set umuligt for os at drive vores virksomhed 
fra adressen, når vores ansatte kun kan parkere i 3 timer, og derefter skal de fjerne 
bilen. Det er jo ikke blot et problem for vores ansatte, men vil gælde for de mange andre 
virksomheder, der er i vores lokalområde. I sin yderste konsekvens kan det tvinge nogen 
af os til at se os om efter andre lokationer for vores virksomhed, og det er vel ikke i 
kommunens interesse og vel heller ikke formålet med forslaget.  

Beboerne tilgodeser man med beboerlicenser - kunne man ikke gøre det for 
medarbejderne i de virksomheder der bor i lokalområdet? Alternativt tildele hver 
virksomhed der har adresse i området en 1-2 gæstelicenser 

Vi håber meget, at I vil tilgodese de virksomheder, der bor i lokalområdet, og overveje en 
opblødning af parkeringsforslaget, således, at det vil blive muligt at købe erhvervslicenser 
til vores medarbejdere og gæsteparkeringstilladelser til vores gæster. 
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