
Roskilde, den 10/6-2021 

Parkering i Roskildevænget. 

Opdatering af brugerkonti hos Q Park. 

Q Park har den 25/3-21 udsendt invitation på opdatering af brugerkonti til alle brugere i 
Roskildevænget. Desværre er det ikke alle som har accepteret invitationen om opdatering af 
brugerkonti. Hvis det ikke allerede er gjort, vil vi opfordre dig om at gøre det, da du ellers 
ikke vil have mulighed for, at udstede eller ændre parkeringstilladelser.  

I slutningen af juni måned vil der blive lukket ned for den ”gamle” version hos  
Q Park, hvorfor det er vigtigt alle accepterer invitationen og opdaterer deres brugerkonto for 
parkeringstilladelser i Roskildevænget hos Q Park. Accepteres invitationen om opdatering af 
din konto ikke, vil du ikke længere have mulighed for oprettelse af gæsteparkeringer eller 
ændre faste parkeringstilladelser. 

Du skal gøre som følgende: 

1. Download Q Parks APP: e-park by Q Park (kan hentes i app store eller Google Play). 
2. Log på appen med dit brugernavn (mailadresse) og dit password. 
3. Klik på menuen og klik på ”invitationer” – klik på teksten og klik på accepter. Det skal 

kun gøres en gang. 

 Oprettelse af gæsteparkering via APP´en: 

1. Log ind på appen eller hjemmesiden med dit brugernavn (mailadresse) og dit 
password. 

2. På APP´en skal du vælge gæsteparkering og indtast registreringsnummer, vælg antal 
timer samt mail eller telefonnummer til bekræftelse og afslut med udsted tilladelse.  
Så er din gæstetilladelse oprettet.  

Ønsker du ikke at downloade Q Parks APP, men forsat at bruge hjemmesiden, skal du gøre 
følgende: 

1. Log ind på hjemmesiden:  https://access.e-park.dk/Account/Login, med dit 
brugernavn og password. 

2. Når du er logget ind, klik på ”konto”, klik på ”modtagne licenser” og derefter 
”acceptere invitation” Når invitationen er accepteret kan der oprettes 
gæsteparkeringer.  

Oprettelse af gæsteparkering via hjemmesiden: 

1. Log in på hjemmesiden med dit brugernavn (mailadresse) og dit password.  
2. Vælg udsted parkeringstilladelser og indtast registreringsnummer, antal timer, 

mailadresse eller telefonnummer til bekræftelse og afslut med opret 
parkeringstilladelse.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Roskildehave 


