
 

 

 

Parkeringsbestemmelser på Børglum Kollegiet 
 
 
For at regulere parkering på Børglum Kollegiet på den mest hensigtsmæssige måde, har kollegiet 
besluttet at indføre et sæt parkeringsbestemmelser. Kollegiet har indgået aftale med selskabet 
ONEPARK om håndhævelse af disse bestemmelser. Aftalen indebærer, at selskabets uddannede 
servicemedarbejdere, som er iført ONEPARK arbejdstøj forestår kontrol af parkeringsarealet for 
at sikre, at parkeringsbestemmelserne overholdes. I modsat fald er ONEPARK medarbejdere be-
myndiget til at pålægge et kontrolgebyr. Aftalen er gældende fra mandag den 13. maj 2019. 
 
Parkeringsbestemmelserne er gældende alle dage kl. 00.00 – 24.00. 
 
Børglum Kollegiets P-pladser er zoneopdelt således: 
 

 Zone 1 (grøn zone) omfatter cirkelparkeringen ved kollegiets hovedindgang, de to flise-
belagte trekanter ud for blok 21 samt den store plads ud mod ringvejen. 

 I zone 1 er det tilladt kollegiets faste medarbejdere, håndværkere samt beboere og 
disses gæster at parkere. 

 3 timer med korrekt indstillet P-skive. 

 24 timer med døgnkort udfyldt korrekt samt liggende synligt i køretøjets forrude. 
Døgnkort printes fra beboer sitet på kollegiets hjemmeside af beboeren, som 
modtager gæsten. Der skal anvendes interessentnummer for at tilgå denne service. 

 Permanent parkering. Beboere med eget køretøj kan få en permanent digital 
parkeringstilladelse. Dette sker ved at oplyse køretøjets registreringsnummer og 
mærke i en mail til kontoret. Mailen skal sendes via blanketten på kollegiets hjem-
meside. 

 

 Zone 2 (blå zone) omfatter brandvejen mellem Veri Centret og Børglum Kollegiets ma-
trikel (blok 4 og den gamle portnerbolig). 

 I zone 2 er det alene tilladt at parkere for kollegiets faste medarbejderstab samt 
beboere på adressen Frijsenborgvej 7, 8240 Risskov. Medarbejdere og beboere fra 
den nævnte adresse, skal oplyse registreringsnummer og mærke på deres køretøj 
til kontoret på mail. 

 

 Zone 3 (rød zone) omfatter materialegårde ved indgangen til blok 7’s cykelkælder. 

 I zone 3 er det alene tilladt at parkere for kollegiets faste medarbejderstab. Med-
arbejdere oplyser registreringsnummer på køretøj og mærke på mail til kontoret. 

 
Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser samt parkering andre steder, vil medføre pålæg af 
kontrolgebyr fra medarbejderne fra ONEPARK. 
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