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Fornyelse af parkeringstilladelse – pr. 1. januar 2021 

Kære beboere, 
 
Jeres nuværende P-tilladelse vil kun være gyldig til og med den 31. december 2020.  
 
Alle beboere der ønsker en ny P-tilladelse fra den 1. januar 2021, kan allerede nu bestille en ny  
P-tilladelse via områdekontoret Øst på en af følgende måder: 
 

1. Fornyelse af din P-tilladelse koster 100,00 kr. som skal indbetales via mobilepay 70 54 92, 
husk at oplyse dit registreringsnummer og mobilnummer ved indbetalingen.  
 
Vi kan først registrere din nye P-tilladelse, når vi har dit registrerings- og mobilnummer. Du 
vil herefter automatisk modtage en bekræftelse på dit mobilnummer, når din nye P-tilla-
delse er registreret. 
 
OBS:  
Det er ikke muligt, at møde op på vores kontor for at få registreret en ny P-tilladelse 
pga. corona situationen. Vi passer på hinanden og mindsker dermed smitterisikoen. 
 

2. Har du på nuværende tidspunkt ikke en P-tilladelse, koster denne 100,00 kr., som skal ind-
betales via mobilepay 70 54 92. 
 
Du skal sende en kopi af din registreringsattest, hvor du påfører din adresse, mobilnummer 
samt din mobilepay kvittering på mail: oest@vibo.dk.  Du vil så automatisk modtage en be-
kræftelse på dit mobilnummer eller din mail, når din nye P-tilladelse er registreret.  
 

Vi skal gøre opmærksom på, at vi skal høre fra dig senest den 15. december 2020 for udstedelse 
af ny digital P-tilladelse for 2021, ellers kan vi desværre ikke garantere, at du har en gyldig 
P-tilladelse pr. 1. januar 2021, på grund af travlhed op til jul og nytår. 
 
Gæste parkering 
Gæste P-tilladelser på 24 timer kan fortsat kun udstedes fra tabletten, som står i vaskeriet. Når bi-
lens (gæstens) registreringsnummer er indtastet vil man modtage en kvittering/p-billet via en sms 
eller e-mail. Parkeringsvagter fra City Parkering kan herefter se, at gæsten holder med gyldig  
P-tilladelse. 
 
Med venlig hilsen 
Boligforeningen VIBO 
 
Bent Berg-Sonne 
Ejendomsmester 
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