
Boendeparkering Bäckalyckan 
Östra (omr. 41)

Ansökan om tillstånd
Boendeparkering på östra Bäckalyckan (omr.41). Se karta på blankettens 
baksida. Parkering sker i mån av plats. 
Avgift : 660 kr /kvartal 

Du har rätt till boendeparkering om du 

•  är folkbokförd i bostadslägenhet i fastighet med adress inom området på
blankettens baksida.
Du som är nyinflyttad till området bör skicka med ett personbevis från lokala skattemyn-
digheten eller en kopia av anmälan om flyttning. Detta för en snabbare handläggning

• står som registrerad bilägare i Transportstyrelsens bilregister.
Har du tjänstebil ska det styrkas med ett intyg från arbetsgivaren att du är anställd på
företaget och har rätt att använda bilen även för privat bruk.

Uppsägning av boendeparkering måste göras minst 30 dagar före nytt kvartal. 
Uppsägning görs på www.jonkoping.se, till adressen nedan eller via 036 10 50 00. 

Namn Personnummer

Adress Telefon bostad Telefon arbete

Postadress Datum då boendeparkeringen ska börja gälla

Fordonets registreringsnummer (två registreringsnr kan anges på 
tillståndet)

Fordonsägare vid leasing

Datum 

Ansökan skickas till: 
Jönköpings kommun 
Tekniska kontoret 
Parkering 
551 89 Jönköping 

Sökandens underskrift 

Månadsparkeringsbiljett 
För dig som inte uppfyller villkoren ovan finns möjlighet att köpa en 
tvåveckorsbiljett direkt vid betalstation i området. 
2-veckorsbiljett P-zon 3, Blå  250kr

Tekniska kontorets anteckningar 

Kontroll KIR ................................ 

Kontroll CRB .............................. 
Sign 

 

Ansökan godkänd 

Ansökan avslagen Skäl för avslag: .................................. 

............................................................................................................... 
 

Personuppgifter som du lämnar databehandlas av tekniska nämnden i syfte att registrera och handlägga ditt ärende. Tekniska nämnden är 
personuppgiftsansvarig. Information om registrerade uppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Tekniska 
nämnden, 551 89 Jönköping. Du kan läsa mer om hur Jönköpings kommun hanterar personuppgifter på jonkoping.se
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