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Boendeparkering / Augustenborg
Gäller från 11 december 2017

Boendeparkering inom Augustenborg
Boendeparkering innebär att den som har tillstånd för detta kan parkera sin bil på
samma plats i upp till 7 dagar i följd. Observera dock att tillståndet inte medger rätt
att parkera när parkeringsförbud råder, exempelvis vid miljöparkering.
Parkeringsplatser som är avsedda för boendeparkering är skyltade med en vit tilläggstavla som
har texten ”Boende GK-Q”. Boendeparkeringstillståndet gäller endast på sådana platser som är
märkta med samma beteckning som framgår av din bekräftelse.
Det område som omfattas av boendeparkering i Augustenborg begränsas av Ystadvägen,
Lantmannagatan, Lönngatan och Augustenborgsgången (se karta på andra sidan).
Boendeparkeringstillstånd beviljas enligt följande:
1. Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och
dessutom har registrerings- adress för eget motorfordon inom samma område (registrerad
ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska
kopia på registreringsbevis bifogas ansökan.
2. Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs)
likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med
billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i
undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
3. Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan
beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
4. Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller
fordon med en totalvikt över 3,5 ton.
5. Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort.
I detta område gäller grön parkeringstaxa. Det innebär att parkeringsavgiften för boendeparkering för närvarande är 15 kronor per dygn i området. Innan avgift betalas, tryck på boendeknappen!
OBS: Innehav av boendeparkeringstillstånd innebär inte att plats reserverats utan gäller då plats
finns tillgänglig. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

För att ansöka om boendeparkering, besök malmo.se/boendeparkering.
Första ansökningsdag: 13 november. Startdatum för avgift: 11 december.
På sajten hittar du också information och kartor över
Malmös samtliga boendeparkeringsområden.
Vid frågor kontakta gatukontorets kundservice:
020-34 45 00 / gkkundservice@malmo.se

