
Landbogaard 
v/ Henrik Langebæk 

St. Valbyvej 204, Store Valby 
4000 Roskilde 

+45 40 32 19 16 mobil  / +45 46 32 19 16 fastnet 
Mail adr.: langebak@mail.dk 

VINTERPARKERING 

 

VINTERPARKERING 

Under velordnede forhold 

 
 

 

Er pladsen I din egen carport eller 

garage for trang, og er du bare ikke til 

kolde og fugtige lader, så er her 

løsningen 
 

 

•  Nyistandsatte lokaler 

 

•  Absolut tørt og støvfrit 

 

•  Diskret lokation 

 

•  Dagligt opsyn 

 

•  Ingen mus eller lign. 

 

•  Opvarmet / uopvarmet efter eget valg  

 

•  Fuldt aflåst og sikret 

 

•  Adgang til 220v fra hver plads 

 

•  Skriftlig aftale og regning med moms 

 

 

 

 

 

 

Diskretion er en selvfølge ! 

 

 

Din sommerbil eller MC fortjener 

det bedste – Også om vinteren ! 

 

 

 
 

 

 

 



 

VINTERPARKERING 

 
 

 

Opvarmet (Min. ca. 10° celsius) 

Bil, max 2,25m x 4,5m kr. 2.500,- 

Bil, over 2,25m x 4,5m Iflg. aftale 

MC   kr. 1.500,- 

 

Uopvarmet 

Bil, max 2,25m x 4,5m kr. 2.000,- 

Bil, over 2,25m x 4,5m Iflg. aftale 

MC   kr. 1.200,- 

 

Adgang til 220v (Batterilader mv.) 

Tillæg til ovenstående kr. 500,- 

 

Alle priser er inkl. 25% moms 

 

Priserne er baseret på at køretøjet afleveres 

og indsættes på lager i oktober 2012 og 

udtages og afhentes igen i april 2013 

 

Betaling er kontant ved aflevering, og der 

modtages ikke Dankort eller kreditkort  
 

 

VINTERPARKERING I 

ROSKILDE 

På Landbogaard i Store Valby, ca 7 km nordøst for 

Roskilde, tilbydes vinterparkering for biler og MC 

under velordnede og diskrete forhold. 

 

Lokalet er en ca. 400m2 stor muret og isoleret 

staldbygning med fast betongulv. Lokalet er opdelt i 

to rum som er hhv. opvarmet til ca. min. 10° og 

uopvarmet, men begge rum er absolut tørre og 

støvfrie, og er tætte for adgang af mus og lign. Der 

er adgang via fast befæstet vej og en port på 2,15m i 

højden, som derfor er max højde for køretøjer der 

kan parkeres. Alle pladser har adgang til 220v til 

brug for batterilader mv., og begge rum er fuldt 

oplyste. 

 

Lokalet er under dagligt opsyn, og er forsvarligt 

aflåst og sikret imod tyveri. 

 

Hvis dette har din interesse, så kontakt mig og 

forhør om ledige pladser, ligesom der er mulighed 

for besigtigelse af lokalet efter aftale. 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Langebæk 

  

 

“Vinterparkering af vintage køretøjer er en gensidig tillidssag” 

 

NOTES 

• Det er ikke muligt at anvende 
lokalet til hverken værksted 
eller ”udstillingslokale”. – 
Dette af hensyn til både 
brandsikkerhed og diskretion.  

• De parkerede køretøjer henstår 
alene for deres ejers egen risiko 
er ikke omfattet af bygningens 
forsikring.  – Det anbefales 
derfor at ejer selv tegner 
relevante forsikringer. 

• Der er kun adgang til de 
parkerede køretøjer efter 
forudgående aftale.  

 

PRISER 2012 / 2013 

 

 
 

 

 

 
 

 


