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Ingen parkering af påhængsvogne (herunder trailere)
på parkeringspladserne i Eppedalen
Her er et uddrag fra kommunens hjemmeside:
Hvilke særlige parkeringsregler gælder i Roskilde Kommune?
Roskilde Kommune har særlige regler for parkering, ud over de regler, der er beskrevet i
Færdselsloven.
De særlige regler gælder parkering på fortov, parkering med lastbil og parkering af
påhængskøretøjer.
I medfør af Færdselsloven § 92 stk. 1 pkt. 1, bestemmes der herved med samtykke fra
Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi, supplerende bestemmelser om standsning og
parkering på gade, vej, plads herunder parkeringsplads og lignende, hvad enten den er privat eller
offentlig, der er åben for almindelig færdsel i Roskilde Kommune inden for de med byzonetavler (E
55 – Tættere bebygget område) afgrænsede områder:
§1
Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer
(herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19:00 –
07:00, medmindre en sådan parkering er tilladt på særligt afmærkede vejstrækninger eller pladser.
Uden for de nævnte steder må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt
på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.
§2
Overtrædelse af denne bekendtgørelse kan i medfør af færdselsloven § 121 pålægges afgift.
§3
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.
Roskilde Byråds Teknik- og Miljøudvalg, den 22. august 2013.
Der kan således udstedes en parkeringsafgift på 510 kr. for ulovlig parkering af
påhængskøretøjer (herunder trailere) på de anlagte parkeringspladser i Eppedalen.
Derimod kan der parkeres på trailer-/opmagasinerings-pladsen ved Aspen. Parkeringstilladelser
udstedes af sekretær Ole Nyholm. Alternativt har den enkelte beboer mulighed for at parkere
trailere i forhaven.

Bestyrelsen skal opfordre beboerne til at efterleve disse regler. Såfremt disse regler ikke
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efterleves, så forbeholder bestyrelsen sig ret til kontakte Roskilde Kommune med henblik på at
udføre en parkeringskontrol i Eppedalen.

Antenneanlæg/TV-skabe og antennekabler i jorden
Der har været nogle henvendelser omkring tilslutning/manglende tilslutning til kabel-tv, og hvem
der har ansvar for hvad.
Grundejerforeningen ejer installationen hvor det gamle antenneanlæg var placeret (midt på stien
mellem Cypressen og Egen), og de kabler, der er i jorden og over jorden, samt tilknyttede TVskabe. TV-skabene driftes af YouSee. Den enkelte grundejer ejer selve antennekablet på egen
ejendom, og har også ansvaret for vedligeholdelse af dette. Beboerne bør ved renovering af
ejendommen tage hensyn til at der er antenneledninger, der er trukket langs remmen, der går til
andre beboere.

Nedgravning af fibernet-kabler i Eppedalen
Fibia er ved at nedgrave kabler til fibernet over hele Svogerslev, og nu er turen kommet til
Eppedalen.
Onsdag eller torsdag i næste uge er der vejsyn her i Eppedalen med deltagelse af medarbejdere
fra Vej- og Grønne områder i Roskilde Kommune, bestyrelsen samt entreprenør Petri & Haugsted.
Det kan forventes at der vil være gravearbejde i Eppedalen indenfor den kommende tid.
Du kan læse mere på Fibias hjemmeside om projektet med at udbrede fibernet her i Svogerslev.

Roskilde Kommune inviterer til netværksmøde om
seniorbofællesskaber
Fra Svogerslev Lokalråd har vi fået oplyst, at kommunen har sendt en invitation ud til
interesserede i seniorbofællesskaber.
Netværksmødet er den 1. november 2018 kl. 18:00-20:00 i Byens hus. Tilmeldingsfrist er den 24.
oktober 2018 og du kan tilmelde dig hos Anna Østerby, Roskilde Kommune. Du kan finde selve
invitationen fra Roskilde Kommune her.
Du kan læse mere om det på Svogerslev Lokalråds hjemmeside.
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