
 

 

PARKERINGSTILLADELSE  PÅKRÆVET  
  I  PALÆGÅRDEN  OG  VED  HUSARSTALDEN  

PR.  1.  APRIL  2018  
  

Fra  den  1.  april  2018  kræves  der  parkeringstilladelse  for  at  parkere  i  Palægården  og  på  
parkeringspladserne  langs  Husarstalden,  da  Slots-‐  og  Kulturstyrelsen,  som  ejer  bygningerne,  ikke  
længere  tillader  parkering  i  Palægården.  
  
Hvis  man  ikke  har  en  tilladelse  vil  Roskilde  Kommunes  parkeringsvagter,  som  jævnligt  vil  gå  der,  
udstede  bøder.  
  
Besøgende  til  udstillingerne  
Som  besøgende  til  en  udstilling  i  Roskilde  Kunstforening  skal  man  derfor  være  opmærksom  på,  at  
man  ikke  mere  kan  parkere  i  Palægården  som  hidtil.    
  
Der  er  markeret  nogle  få  gæsteparkeringspladser  langs  længerne  ved  porten  i  Palægården,  hvor  
man  kan  være  heldig  at  finde  en  ledig  plads.  Hvis  man  parkerer  der,  skal  man  henvende  sig  hos  
vagtguiden  i  Kunstforeningens  forhal  og  få  udleveret  en  gæsteparkeringstilladelse  til  bilen.  
Tilladelsen  skal  afleveres  hos  vagten,  når  man  kører  igen.  
  
Der  er  én  parkeringsplads  til  handicappede  i  Palægården,  som  kræver  et  handicapskilt  i  bilen  samt  
en  dagsparkeringstilladelse  fra  Roskilde  Kunstforening.  
  
Det  er  forbudt  at  parkere  uden  for  de  markerede  parkeringspladser.  Derfor  henviser  vi  til  byens  
andre  parkeringspladser.      
  
I  Roskilde  findes  der  2.300  offentlige  P-‐pladser  og  masser  af  private  –  mange  af  dem  lige  i  
centrum.  

Inden  for  den  indre  parkeringszone  er  der  minimum  2  timer  gratis  parkering.  Har  man  ikke  en  p-‐
skive  kan  man  gratis  hente  en  på  Turistbureauet,  i  flere  af  byens  butikker  eller  på  en  af  Roskildes  
mange  attraktioner.  

Se  her,  hvor  der  er  gratis  parkering:  
https://www.visitroskilde.dk/sites/default/files/asp/visitroskilde/Turistbureau/visitroskilde_park_ora
nge-bagside.pdf 
  
Bestyrelse,  ansatte,  frivillige,  udstillere  og  håndværkere  
Roskilde  Kunstforening  uddeler  parkeringsdagskort  til  bestyrelsesmedlemmer,  frivillige  der  
arbejder  for  Roskilde  Kunstforening,  når  de  er  på  arbejde  i  foreningen  og  udstillere,  når  de  
kommer  med  værker  m.v.  samt  håndværkere,  der  har  ærinder  i  Roskilde  Kunstforening.  
  
Det  er  dog  kun  muligt  at  give  parkeringstilladelse  til  de  før  omtalte  afmærkede  parkeringspladser  i  
Palægården,  hvor  ”først-‐til-‐mølle”  princippet  gælder.  
  



 

 

Roskilde  Kunstforening  har  derudover  3  pladser  langs  Husarstalden,  hvoraf  2  pladser  er  afsat  til  
sekretariatet  og  den  tredje  til  en  vagtguide.  Hvis  sekretariatsmedarbejderne  og/eller  vagtguiden  
ikke  er  tilstede  er  det  også  muligt  at  benytte  disse  parkeringer.  
  
Dagstilladelsen  fås  ved  henvendelse  til  Roskilde  Kunstforenings  sekretariat  i  sekretariatets  
åbningstid  som  er  tirsdag  10-‐14,  torsdag  10-‐14  og  fredag  10-‐14  eller  hos  vagtguiden  i  forhallen,  
når  der  er  åbent.  
  
Ved  særlige  arrangementer  søger  Roskilde  Kunstforening  om  tilladelse  til  generel  parkering  i  
Palægården.  


