Parkeringsinformation
För att säkerställa en bra boendemiljö med trygghet för alla så har vi ett avtal med
Aimopark som övervakar att parkeringsbestämmelserna följs. Vid överträdelse av
parkeringsbestämmelserna tas en kontrollavgift på 800 kronor.

Parkeringsbestämmelser
Zontavlor finns vid infarten till varje område. Innanför zonen gäller ett generellt
parkeringsförbud, utom på markerade P-platser. För i- och urlastning får man stå
i max tio minuter.

P-skylten innebär att det är tillåtet att parkera i högst 24 timmar, helger är
undantagna.

ä

ä ä

Tilläggstavlor under P-skylten kan ytterligare reglera parkeringsmöjligheterna.

Måndag - Fredag
Vardag utom dag före sön- och helgdag
(Lördag)
Vardag före sön- och helgdag
Söndag
Sön- och helgdag
Parkeringstillstånd krävs i vissa områden. Det framgår av en tilläggstavla under
zontavlan. Vid in- och utflyttning kan du få ett särskilt tillstånd.
Parkeringstillstånd kan du hämta på Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31.

För mer information kontakta Aimopark:
www.aimopark.se Telnr: 0771-96 90 00

Parking information
To make sure that we have a safe and good living environment for everyone we
have an agreement with Aimopark, who oversee that all parking permit policies
are being followed.

Parking permit polcies
Parking zone sign are placed at the drive to all areas. Within the zone there
is an overall ban of parking, with the exception of marked parking spaces. For
loading and unloading the car you may stop for a maximum time of 10 minutes.

The parking sign indicates that it is allowed to park for 24 hours, with the exception of weekends.
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Additional panels under the parking sign regulate the parking further.

Monday - Friday
Weekay with the exception of days before Sundays and holidays
(Saturday)
Weekay with the exception of days before Sundays and holidays
Sunday
Sundays and holidays
A parking permit is necessary in some areas. It is pointed out with an additional
sign beneath the parking zone sign.
When you move in or out you can retrieve a special permit. You collect the
parking permit at Mitthem´s office at Södra Järnvägsgatan 31.

If you need more information from Aimopark conatct:
www.aimopark.se Telnr: 0771-96 90 00

