Besöksparkeringen avgiftsbeläggs
Styrelsen har beslutat att införa avgift på vår gästparkering från och med 2017-01-01.
Avgifter:
Måndag – Fredag
Övrig tid

07.00-17.00
Gratis

7kr/tim

Max 40kr/dag

Betalningssätt:




Parksters app. Den är gratis att ladda ner och finns tillgänglig både för iOS, Android och
Windows.
SMS, enligt anvisningar på skylt vid parkeringen
Via webbläsare på sidan app.parkster.se

Information bifogas, se baksidan. Information kommer också att finnas på skylt vid parkeringen.

Bakgrund
Det har på senare tid blivit svårt att hitta lediga parkeringsplatser för de som besöker oss boende på
Skogsbrynet. Dagtid vardagar används både gatans parkeringsmöjligheter och våra gästparkeringar
av pendlare som arbetar i området. Det är inte möjligt för parkeringsbolag att skilja på vilka bilar som
tillhör besökande och bilar som tillhör andra.
Styrelsen anser att det är viktigt att det finns möjlighet för de som besöker oss att hitta någonstans
att parkera i närheten av våra hus och har beslutat att vidta åtgärder för att gästparkeringen inte
skall användas av de som pendlar in till arbetsplatser i närheten.

Flera olika alternativ har diskuterats, bland annat att införa särskilda parkeringstillstånd som kan
lånas ut. Lösningen innebär uppenbar risk för missbruk med utlånade kort och är dessutom
opraktiskt då p-kort först ska hämtas hos boende och sedan lämnas tillbaka.
Styrelsen har därför, i likhet med allt fler föreningar, beslutat att införa avgift dagtid för att i
möjligaste mån hålla gästparkeringen fri från pendlare och därmed tillgänglig för gäster.

Kontakt
Vid frågor angående betalningsmöjligheter, se www.parkster.se eller
ring Parksters kundtjänst 0775 – 33 30 30.
Om dina gäster inte kan betala med vare sig Parksters app eller SMS - kontakta HSB tel 090-15 38 00
för att få hjälp med alternativ metod för betalning.
Styrelsen har inte möjlighet att bistå vid problem med betalning eller liknande. Vill ni däremot fråga
mera om bakgrund till beslut eller annat kan ni kontakta Göran Konradsson på tel 070-330 80 88 eller
maila styrelsen@skogsbrynet.se
Vänliga hälsningar
Styrelsen

