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Tänk på

att boendekortet (parkeringstillståndet) enbart är giltigt 
inom det område som är markerat på kartan. 

att maximalt tillåten parkeringstid kan variera mellan olika 
gator, och inom en gata.  (kolla alltid max P-tid just där 
du parkerar!)

att ditt boendekort ska placeras till höger i fordonets 
framruta, väl synligt utifrån. 

att ditt boendekort ger dig rätt att parkera upp till 7 dygn om 
angiven p-tid på platsen är 6 timmar eller mer. I övrigt 
gäller skyltad P-tid.

Exempel på vägmärken 
inom området

Här får du inte stanna
”Förbud mot att stanna och parkera fordon”

Här får du parkera
”Parkering tillåten”

Under skylten anges ofta en tidsbegränsning 
för parkering i t.ex. 2 timmar. Om parkering 
är tillåten mer än 6 timmar på platsen får du 
parkera max 7 dygn. Respektera förbudet vid 
städning och snöröjning. Se nedan.

På vissa gator inom området är det tillfälligt 
förbud att parkera kl 9–13 en dag i månaden 
på grund av städning eller snöröjning av gatan. 
Förbudet tillkännages med tilläggstavla under 
P-skylten.

Här får du inte parkera
”Förbud mot att parkera fordon”

Detta är 
boende- 
parkering
Du som bor inom ett 
boendeparkerings- 
område kan ansöka om 
boendekort för att par-
kera din bil i området. 
Boendeparkering ger 
dig möjlighet att parkera 
inom ett visst område, 
på gatan, till en lägre 
avgift än besökare.
Du har rätt till boende-
parkering om du:

• är folkbokförd på 
en adress inom 
boendeparkerings-
området.

• har körkort och står 
som registrerad äga-
re till bilen eller  har 
tjänstebil med intyg 
från arbetsgivaren 
att du är anställd 
på företaget och 
har rätt att använda 
bilen även för privat 
bruk.

Om du inte uppfyller 
villkoren för boende-
parkering kan du lösa 
en dagsbiljett eller en 
tvåveckorsbiljett enligt 
ordinarie taxa. Det gör 
du antingen via mobilte-
lefon eller biljett- 
automat. Mer info om 
detta finns vid betal- 
stationerna i området.
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TORPA
område 54

Boendekortet gäller enbart inom markerat område.



jonkoping.se

TEKNISKA KONTORET
Parkering
551 89 Jönköping
tfn 036-10 50 00
e-post tekniska@jonkoping.se

Parkeringsvaktens viktigaste uppgift är:
• att genom sin övervakning förhindra trafikfarlig parkering 
• att hjälpa dig som bilist att parkera rätt

Parkeringsvaktens jobb 
• övervakning, för säkrare parkeringar
• hjälp till dig som parkerar

Tack för att du följer 
villkoren för ditt 
parkeringstillstånd!
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www.jonkoping.se

