Goddag Hr. Witt
Tak for din skrivelse, hvor du berører et for os meget alvorligt problem.........
Indledningsvis håber jeg at du kan bekræfte at de af vore medarbejdere som parkerer på Hvedemarksvej og evt. andre af
vejene i området, parkerer fuldt lovligt og ikke til unødig gene for den øvrige trafik og beboerne i området, ud over det
faktum at de rent faktisk parkerer på Hvedemarksvej.
Jeg kan anerkende at vi har et problem med antallet af parkeringspladser inde på virksomhedens adresse, og vi har søgt
mange forskellige løsningsmodeller, men specielt i perioden med snedynger har vi haft et problem, som jo desværre har
medført en vis "spredning" af det område vore medarbejdere anvender til parkering af bilen i arbejdstiden.
Samtidig må jeg tilslutte mig grundejerforeningens bekymring, idet vi har oplevet en række tilfælde af hærværk på de
biler, som var - i øvrigt fuldt lovligt - parkeret på Hvedemarksvej i dagtimerne. Hærværket bestod i opskårede dæk samt
dybe ridser på langs af bilerne - udelukkende biler fra vort modelprogram var omfattet. Jeg vil derfor benytte denne
lejlighed til at videregive information til grundejerforeningen om at der tilsyneladende huserer hærværksfolk i området i
dagtimerne.
Vi har et udpræget ønske om at udføre vore virksomhedsaktiviteter til mindst mulig gene for vore naboer, og vi arbejder
allerede med yderligere løsningsmuligheder som forhåbentligt kan skabe den fornødne plads, så medarbejderparkering
på nabovejene kan minimeres eller helt undgås.
Jeg vender tilbage så snart jeg har nyt om situationen, og vil da også gerne benytte lejligheden til at invitere
Grundejerforeningens Bestyrelse til at besøge vores virksomhed, hvor vi kunne tage en lille snak om vort naboskab
samt vise hvad vi beskæftiger os med. Skulle dette have Jeres interesse må I meget gerne give mig besked, hvorefter jeg
vil tage skridt til en formel invitation.
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