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Parkering 

Parkering av fordon får endast ske på uppmärkta parkeringsplatser. All parkering av fordon 
inom området är förbjudet.  

 

Boendetillstånd parkering 

Från den 1 maj 2015 är det möjligt att beställa ett boendetillstånd för längre tids parkering. 
Detta gäller tre eller sex månader och priset är för närvarande (maj 2015) 120 kr inkl moms per 
månad. De här avtalen förlängs automatiskt i tre respektive sex månader om man inte säger upp 
dem. Uppsägningstiden är en månad. 

Om du är i behov av boendetillstånd för parkering är du välkommen till styrelselokalen på 
Hjortronvägen 81, helgfria måndagar kl 18:30 – 19:00. 

 
Motorfordonstrafik inom bostadsområdet 

För att minimera olycksriskerna för lekande barn och övriga som befinner sig inom 
bostadsområdet är trafik med motorfordon, även moped, i princip förbjuden. Undantag medges 
för utryckningsfordon, handikapp transporter och transport av tyngre föremål. Den som ändå 
anser sig behöva köra in sitt fordon i bostadsområdet skall framföra detta med största 
försiktighet och respektera fartbegränsningspåbud, max 7 km/tim.  

Utdrag ur 8 kap Trafikförordningen 

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.  
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade   
parkeringsplatser. 
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 
 

All parkering inom bostadsområdet är förbjudet. Vid transport inom bostadsområdet är det 
endast tillåtet att lämna (parkera) fordonet i max 10 minuter. 

Bevakning sker via parkeringsbolaget Q-Park vilka har rätt att utfärda kontrollavgift 
(felparkeringsavgift).  
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Kontrollavgift 
  

På privat mark/tomtmark är det markägaren som bestämmer villkoren för parkering. Det är inte 
ovanligt att markägaren anlitar t.ex. ett parkeringsbolag för övervakning. Markägaren ansvarar 
för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor för parkering har för ändamålet 
lämplig utbildning. Aktuella parkeringsregler för platsen måste vara utmärkta genom tydlig 
skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken. Det ska även finnas skyltar med 
markägarens eller parkeringsbolagets namn och telefonnummer. 
 
Parkerar du i strid med förbud eller villkor för parkeringen som markägaren har beslutat, har 
markägaren rätt att ta ut en kontrollavgift. Avgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift 
som fastställts inom kommunen. Liksom i fallet med felparkeringsavgift ska den som övervakar 
parkeringen antingen fästa kontrollavgiften på det felparkerade fordonet alternativt lämnar den 
till föraren. Till skillnad från vad som gäller för felparkeringsavgiften, är föraren och 
fordonsägaren solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att kontrollavgiften kan tas ut från 
vilken som helst av dessa personer. I praktiken brukar dock parkeringsbolagen i första hand 
kräva betalningen av fordonsägaren. 
En ny kontrollavgift får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering 
pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en kontrollavgift meddelats till dess att 
ett nytt får meddelas. Högst fem parkeringsanmärkningar får meddelas för samma olovliga 
parkering. 

  
Bestridande av kontrollavgift 

  
Har man fått en kontrollavgift och anser att den är felaktig skall man så snart som möjligt ta 
kontakt med markägaren eller det parkeringsbolag som har utfärdat kontrollavgiften. Däremot 
ska man, till skillnad från vad som gäller vid felparkeringsavgift, inte betala kontrollavgiften om 
man vill bestrida den. Bestrider du inte kontrollavgiften kan markägaren/parkeringsbolaget 
efter en påminnelse vidta inkassoåtgärder för att kräva in beloppet. Om så sker har 
parkeringsbolaget/markägaren även rätt till ersättning för inkassokostnaderna. 
Även en kontrollavgift bör bestridas skriftligen. Namn och adress till markägare/ 
parkeringsbolag skall finnas på fakturan. Liksom vad som gäller för felparkeringsavgiften är det 
även i dessa fall viktigt att få med alla omständigheter och bevis. Bifoga kopior på handlingar, 
såsom t.ex. fotografier och annat som du vill åberopa till stöd för din sak. 
Om markägaren/parkeringsbolaget håller fast vid sitt krav på betalning och man fortfarande 
anser att man har rätt bör man upprepa sitt bestridande, för att på så sätt undvika att kravet 
lämnas för indrivning, med ytterligare kostnader som följd. Markägaren/parkeringsbolaget 
måste då gå till tingsrätten för att få saken prövad i ett sedvanligt tvistemålsförfarande. Liksom  
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vad som gäller vid felparkeringsavgift kan tingsrätten avgöra ärendet efter ett rent skriftligt 
förfarande, men det är vanligare att ärendet avgörs efter en muntlig förhandling.  
 
Till skillnad från reglerna vid överklagande av felparkeringsavgift kan den part som förlorar i 
tingsrätten bli skyldig att betala rättegångskostnader i viss utsträckning. Dessa kostnader 
varierar från fall till fall, men uppgår till lägst 900 kr motsvarande tingsrättens ansökningsavgift. 
I motsvarande mån har man alltså rätt till ersättning för vissa av sina kostnader i tingsrätten för 
det fall man vinner. Eftersom den här typen av mål handläggs som s.k. mål om mindre värden är 
möjligheterna att få ersättning för rättegångskostnader på olika sätt begränsade. T.ex. har man 
inte rätt till ersättning för nödvändiga ombudskostnader med mer än motsvarande en timmes 
juridiskt biträde. Givetvis gäller dessa regler även för motparten, vilket gör att kostnadsrisken 
med att låta saken gå till domstol i regel kan överblickas ganska väl. 

Markägaren/parkeringsbolaget måste väcka talan om att få ut kontrollavgiften inom två år från 
det att den olovliga parkeringen upphörde och ska väckas vid tingsrätten i den ort där den 
olovliga parkeringen ägde rum. Om så inte sker går rätten att få ut kontrollavgiften förlorad.  

 

Ett fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser inom HSB Tibbles område. 

Bestridandet kan endast godkännas om försummelsen berott på någon oförutsebar 
omständighet av mer än bagatellartad natur. Som exempel kan anges egen eller en nära 
anhörigs sjukdom.  

Också andra situationer som den ansvarige inte kan påverka själv kan vara skäl nog. Som 
exempel kan här anges att parkeringskvittot blivit svårläst genom starkt solljus, eller på annat 
sätt blivit svårläst.  

Vid bestridandet måste godkänt parkeringskvitto bifogas. 

Således kan konstateras att bestridande av för sent betald parkeringsavgift/kontrollavgift ej kan 
leda till att bestridandet kan godkännas. 

Om fordonet varit parkerat inom bostadsområdet i mer än 10 minuter kan ett bestridande 
således ej leda till att godkännas. 

 

 

Styrelsen HSB Tibble 

2017-01-01 
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