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Til lejere af P-plads i Fyrholms parkeringskælder 
 

Som beskrevet i brev og mail fra bestyrelsen den 27. august, skal P-kælderen under Fyrholm have 
renoveret guldbelægningen. Derfor vil der være begrænset eller slet ingen parkering i kælderen i 
perioden 14. september - 5.oktober (Uge 38-39-40).  

Renovering foregår efter følgende plan  
(der er foretaget ændringer siden brev af 27. august): 
 
Etape 1: Fra søndag den 14. september kl. 18.00 til søndag den 5. oktober kl. 08.00. 
Pladserne 16, 17, 31, 32, 33 og fra nr. 82 til 119 og pladserne fra 126 til145 inkl. de to minipladser ved 
siden af plads 127, samt A, A1, A3, A4, B5 og B6 - SKAL være tomme. 
Disse pladser kan benyttes igen fra 21. september til 28. september. Derudover kan bilen blive 
stående fra d. 28. september til 5. oktober, hvis man IKKE skal bruge bilen (se desuden afsnittet 
under etape 3). 
 
Etape 2: Fra søndag den 21. september kl. 18.00 til søndag den 5. oktober kl. 08.00. 
Pladserne fra nr. 16 til 81 inkl. minipladsen ved det nordlige trappetårn - SKAL være tomme. 
Derudover kan bilen blive stående fra d. 28. september til 5. oktober, hvis man IKKE skal bruge 
bilen (se desuden afsnittet under etape 3). 
 
Etape 3: Fra søndag den 28. september kl. 18.00 til søndag den 5. oktober kl. 08.00. 
Pladserne fra 1 til 15 og pladserne fra 120 til 125, samt 150, B1 og B2 - SKAL være tomme. 
I denne periode vil porten og døren til kælderen være lukket, og al trafik ud og ind via rampen vil ikke 
være muligt. Hvis der er lejere på pladserne påvirket af etape 1 og 2, der IKKE skal bruge deres bil fra 
28. september til 5. oktober, kan de parkere på deres pladser i kælderen i denne periode. MEN det vil 
så ikke være muligt at forlade kælderen før 5. oktober kl. 08.00. 
 
Vi gør opmærksom på, at selv om man ikke skal have forladt sin plads før i uge 39 eller 40, så vil 
man ikke kunne køre rundt i P-kælderen, som vi plejer. Det vil i hele perioden være vanskeligt at 
parkere. Der tages forbehold for ændringer i ovenstående tidsplan. 
 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til, på ejerens ansvar, regning og risiko, at fjerne de biler, der 
ikke er flyttet til tiden. 
 

Alternativ parkering for P-plads lejere i renoveringsperioden! 

Det er lykkedes bestyrelsen at sikre alternativ parkering for parkeringskælderens lejere i hele 
renoveringsperioden. Vi har indgået en aftale med By og Havn der betyder, at vi i ovennævnte 
periode må holde på Teglholmens syd- og østkaj (dvs. den tomme grund ud for havnebus 
stoppestedet – se nedenstående kort). 

Det er i dag en betalings P-plads, men bestyrelsen har forhandlet en aftale der sikrer, at lejerne 
ikke vil opleve merudgifter i renoveringsperioden. 
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Dit Fyrholm parkeringskort vil også her fungere som dit P-bevis. P-vagterne er instrueret i hvordan 
disse ser ud. Det er derfor MEGET vigtigt, at dit P-bevis ligger tydeligt i forruden, hvor det kan ses. 

Det vil i denne periode IKKE være muligt at få refunderet p-bøder som følge af manglende P-bevis 
i ruden, så HUSK P-beviset. 

Det er op til den enkelte lejer om de ønsker at holde på Teglholms kajerne i hele 
renoveringsperioden eller kun i de etaper, der berører den enkelte lejers plads og hvor kælderen er 
afspærret for ind- og udkørsel.  

Hvis der er spørgsmål til ovenstående arrangement bedes de sendt til bestyrelsen@fyrholmen.dk. 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

Kort over alternativt parkeringsområde i renoveringsperioden  
14. september – 5. oktober 2014 

 


