
 

 

FIND VEJ  

OG PARKERING  
Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5100 Odense C 

 
 
Der er 25 gæstepladser langs huset. 
Disse er forbeholdt kortere møder. 
Du henter gratis parkeringskort til 
pladserne i husets reception.   
 

Deltager du i et af vores kurser,  
gå-hjem-møder m.v., kan vi anvise 
følgende parkering: 
 

P4  
Havnegade 12.  Området er et 
stort grusbelagt område med 50+ 
p-pladser. Bemærk, at du skal 
hente en app for at trække 
parkeringsbillet*. Herfra er der ca. 
5 minutters gang til vores domicil.  
 

P3 
Lille grusbelagt område lige ved 
indkørsel til Tværkajen, hvor der er  
ca. 10 p-pladser. Bemærk, at du skal 
hente en app for at trække 
parkeringsbillet*. 
 

P2 
Den offentlige underjordiske 
parkeringskælder. Der er indkørsel 
fra Tværkajen. Herfra er der 
udgang til Englandsgade og kun få 
minutters gang til vores domicil. 
Du kan her betale med kort. Vær 
obs på at en del af pladserne er 
reserveret. Du kan finde pladser 
længst væk fra indkørslen.  
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*) Hent EasyPark-app før 
parkering i P1, P3 samt P4  

Områdekode: 4137 

P2 

P3 

P4 P1 

Der er 25 gæstepladser langs huset. 
Disse er forbeholdt kortere møder.  
Du henter gratis parkeringskort til 
pladserne i husets reception.  
 
Deltager du i et af vores kurser, gå-
hjem-møder m.v., kan vi anvise 
følgende parkering: 
 
P1 
For enden af Englandsgade (Englands-
kajen). Bemærk, at du skal hente en 
app for at trække parkeringsbillet*. 
 
P2 
Den offentlige underjordiske 
parkeringskælder. Der er indkørsel fra 
Tværkajen. Herfra er der udgang til 
Englandsgade og kun få minutters gang 
til vores domicil. Du kan her betale med 
kort. Vær obs. på at en del af pladserne 
er reserveret. Du kan finde pladser 
længst væk fra indkørslen. 
Obs. P2 er lukket fra den 2. januar 2020 
til den 26. marts 2020.  
 
P3 
Lille grusbelagt område lige ved 
indkørsel til Tværkajen, hvor der er ca. 
10 p-pladser. Bemærk, at du skal hente 
en app for at trække parkeringsbillet*.  
 
P4 
Havnegade 12. Området er et stort 
grusbelagt område med 50+ p-pladser. 
Bemærk, at du skal hente en app for at 
trække parkeringsbillet*. Herfra er der 
ca. 5 minutters gang til vores domicil.  


