
 
 

 
 

Information om indførelse af parkeringskontrol på parkeringspladsen  
 
Kære Lejere hos Nectar Nørresundby A/S, Julius Posselts Vej 1A-1L, 9400 Nørresundby.  
 
Nectar Nørreundby A/S har fået flere henvendelser fra beboere, som har haft problemer med at 
finde en ledig parkeringsplads, da udefrakommende parkerer uretmæssigt på parkeringspladsen 
tilhørende boligerne. I takt med at flere og flere flytter ind i området skønner vi derfor nu, at vi har 
behov for at indføre restriktioner, så beboere og gæster til ejendommen kan få en 
parkeringsplads. Vi har sammen med Ejerforeningen derfor indgået en samarbejdsaftale med 
DinParkering A/S om opgaven.    
 

Aftalen træder i kraft 1. april 2022. 
 
Hvad betyder aftalen?  

- Parkering er kun tilladt med gyldig tilladelse eller gæstekort.  
- Øvrig parkering: P-skivepåbud max 1 time. 
- Parkering kun tilladt indenfor afmærkede P – båse. 
- Der oprettes elektroniske permanente tilladelser til beboere med bil. 
- Der er mulighed for at tilmelde de køretøjer som husstanden ejer, eller har brugsret over. 
- Scootere og Motorcykler er fritaget for kontrol, gælder ejere og gæster. 
- Hjemmeplejebiler med synlig reklame påtrykt er fritaget for kontrol. 
- Trailere og campingvogne må kun parkere 24 timer på området. 
- Såfremt ovennævnte restriktioner ikke overholdes, udstedes der ved kontrol en bøde på 

kr. 795,00. 
 
Gæster og håndværkere:  

Elektroniske gæstekort:  Det er muligt at udstede elektroniske gæsteparkeringstilladelser 
via applikationen ”DP Mobile Parking”. Her kan desuden hentes en kvittering som 
dokumentation.  
Der kan max. tilmeldes 2 telefonnumre pr. husstand, og der kan max være 3 aktive 
gæsteparkeringstilladelser ad gangen pr. telefonnummer. 
En gæsteparkeringstilladelse kan have en varighed på 24 timer. Har man gæster i flere 
dage, skal man udstede ny gæsteparkeringstilladelse pr. påbegyndt døgn.  

- Fysiske gæstekort: Bestyrelsen kan udlevere fysiske gæstekort som kan afhentes efter 
aftale, såfremt man ikke ønsker at tjekke sine gæster/ håndværkere ind via appen.  

 

Applikationer til Android og iPhone  
- Beboere kan, efter tilmelding til administrator og administrators registrering, senest den 

21. marts 2022 gratis downloade en app til smartphone, uanset om det er en Android eller 
iPhone telefon – via denne app registrerer man sine gæster/ håndværkere fra 1. april. 
2022.   
 

 

http://www.panoramabo.dk/default.asp


 
 

Hvad skal du gøre?  
- Du skal udfylde bilag 1 og 2, maile det til Nectar Nøresundby CO/Nectar Invest, 

 senest torsdag den 17. Marts 2022.  
- Peter Balle Aaen er administrator på det praktiske i forhold til oprettelse permanente 

tilladelser til lejere. Som administrator kan Peter bede om at få dokumentation for de 
indmeldte køretøjer i form af enten registreringsattest eller leasingkontrakt.  

- Når Peter har tilmeldt jer til DinParkering´s online modulsystem, kan I bruge den 
downloadede applikation til at udstede gæsteparkeringstilladelser.  
 

Brugermanual  
- Tilmeldte lejere kan fra og med mandag den 21. marts på http://www.JPV9400.dk hente 

brugermanual til ”DP Mobile Parking”, hvor skærmbillederne guider jer igennem en 
bestilling af et gæstekort. Hvis I har problemer med at hente brugermanualen, kan I skrive 
til pba@nectarinvest.dk så sender vi den til jer. Alternativt kan DinParkering:  
info@dpmobileparking.dk kontaktes for at få manualen fremsendt.   

 
Udmelding af informationer  
- Nectar Nørresundby vil informere via http://www.JPV9400.dk såfremt der kommer 

ændringer.  
- I tilfælde af nye informationer på applikationen ”DP Mobile Parking” vil DinParkering 

informerer omkring dette via deres hjemmeside under nyheder.  
 

Kontakt:  
- DinParkering administration: E-mail: kontakt@dinparkering.dk og telefon: mandag til 

fredag kl. 12.00 til kl. 15.00 på telefon nummer: 3030 6493 - tast 2.  
- Peter Balle Aaen: E-mail pba@nectarinvest.dk og telefon: 24 46 55 23 

  
 

Venlig hilsen 
På vegne af Nectar Nørreundby A/S, Ejerforningen og DinParkering A/S 

 
Peter Balle Aaen, Nectar Nørresundby 
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Bilag 1 
Bestilling af en elektronisk parkeringstilladelse.  
 

Registreringsnummer(er):  

For- og efternavn(e):  

Adresse (husk lejl.nr.): Julius Posselts vej  

Postnr. og by: 9400 Nørresundby 

E-mail:  

 

 
 

Bilag 2 
Bestilling af adgang til mobil applikation til Android og iOS telefoner.  
Max. 2 mobiltelefonnumre pr. husstand.  

For- og efternavn(e):  

Mobilnummer/numre:  

Adresse (husk lejl.nr.): Julius Posselts vej  

Postnr. og by: 9400 Nørresundby 

E-mail(s):  

 
 
*****************************************************  
Mailes i udfyldt stand, senest torsdag den 17. marts 2021 til  

pba@nectarinvest.dk 
 

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