
 

Kort til parkeringskælderen  

  

Grønt kort  

Til hver plads i P-kælderen for P-laug I, P-laug II og Georg Jensen er der fra og med august 2013 udstedt 1 

stk. grønt kort, der kan åbne porten - og som er mærket med nummeret på den P-plads, hvortil P-

tilladelsen gælder. Kortet er udstedt uden gebyr.  

Kortet skal ved parkering i kælderen altid ligge synligt i den parkerede bil, så P-tilladelsen til den 

pågældende P-plads klart kan aflæses udefra. 

Undladelse heraf vil løbende blive bemærket med en seddel sat på de biler, der parkeres uden synlig P-

tilladelse. 

I tilfælde af gentagelser, på trods af flere forgæves opfordringer, vil P-tilladelsen blive varslet til at blive 

inddraget for den pågældende P-plads.  

Rødt kort  

Til hver plads i P-kælderen for P-laug I, P-laug II og Georg Jensen, er der ligeledes udstedt 1 stk. rødt 

adgangskort, der kun kan åbne glasdørene i de 2 trappetårne. Også dette kort er udstedt uden gebyr.  

Dog har andelshavere, der er beboere i ejendommen Fasanhaven, ikke fået udstedt et rødt kort, da de har 

en indre adgang til P-kælderen fra elevatorerne i ejendommens opgange.  

Gult kort 

Døren i umiddelbar forlængelse af porten åbnes med et gult kort, som alle medlemmer af P-laug I og II 

modtager. Den gebyrfri standardtildeling er 2 gule kort pr. P-plads. 

Ekstra grønt kort  

Såfremt en P-pladsejer har ønske om yderligere 1 grønt port-kort, kan dette kun udstedes efter 

fremsendelse af en særligt begrundet anmodning til bestyrelsen for P-laug I. Såfremt bestyrelsen giver 

tilladelse, vil det ekstra port-kort blive udstedt mod et gebyr på pt. kr. 250,-.  

Pga. problemer med uretmæssigt indtrængende ”p-pirater” er bestyrelsen særdeles tilbageholdende med 

at udstede mere end 1 grønt kort til hver p-plads.  

Ekstra rødt kort  

Såfremt en P-pladsejer, der ikke bor i ejendommen Fasanhaven, har behov for yderligere 1 stk. rødt 

adgangskort, kan et sådant udstedes uden gebyr.  

Ønskes der yderligere røde kort, kan disse kun udstedes efter fremsendelse af en særligt begrundet 

anmodning til bestyrelsen for P-laug I. Såfremt bestyrelsen giver tilladelse, vil ekstra, røde adgangskort blive 

udstedt mod et gebyr på kr. pt. 250,- pr. stk.  

 



Ekstra gult kort 

Efter begrundet anmodning kan der tildeles op til 4 gule kort pr. p-plads uden ekstra gebyr. Erstatningskort 

og ekstra kort ud over de 4 kan udstedes mod et gebyr på pt. Kr. 250,- pr. kort. 

Erstatningskort  

Såfremt nogen mister deres røde adgangskort, deres grønne port-kort eller det gule cykel-kort, kan der 

udstedes nye kort som erstatningskort, og hvert kort vil blive udstedt mod et gebyr på pt. kr. 250,-  

Det skal bemærkes, at ved udstedelsen af erstatningskort vil de bortkomne kort samtidigt blive gjort 

uanvendelige.  

Defekte kort - ombytning  

Såfremt nogen oplever, at deres kort er blevet defekte og ikke mere giver den fornødne adgang, vil disse 

kort blive ombyttet uden gebyr. De tidligere kort vil samtidig med ombytningen blive gjort uanvendelige.  

 

NB. Det er kun medlemmer af P-laug I og P-laug II, der kan anvende P-kælderen til cykelparkering m.v., idet 

driften af P-kælderen betales af medlemmerne af P-laugene. Medlemmer af P-laug I skal placere deres 

cykler på dæk -1 og medlemmer af P-laug II på dæk -2. 

  

Enhver anmodning om ekstra kort kan mailes til: kort@fasanhaven-parkering.dk eller 

bestyrelsen@fasanhaven-parkering.dk   

 

 

Bestyrelsen for P-laug I 

 

Godkendt på generalforsamlingen den 8. april 2014 
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