Pressmeddelande den 15 maj 2017

Från och med i dag kan man börja köpa sommarparkering
Sommarparkering vänder sig till innerstadsbor som har sin bil parkerad längs gatan. I år
erbjuds sommarparkering på 18 parkeringar och det kostar mellan 20–80 kronor att
sommarparkera ett dygn. Med några få undantag är det billigare att sommarparkera en hel
månad på Stockholm Parkerings sommarparkeringar än att boendeparkera i city.
– Sommarparkering infördes på försök för ett år sedan och då erbjöd vi billiga
parkeringsmöjligheter på fem platser i Stockholm. 130 bilister nappade på idén. I år vill vi se
flera stockholmare som sommarparkerar på tomtmark och frigör därmed gatumark för andra
ändamål såsom för cyklister eller transporter, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.
Att sommarparkera I Stockholm Parkerings anläggningar innebär att man kan, utan att ingå
hyreskontrakt, köpa parkeringstid för längre tid än vanligtvis vid en besöksparkering och till
ett billigare pris än i automaten. Man har ingen uppsägningstid och parkeringstiden är inte
heller bunden till en kalendermånad utan man köper parkeringstid för de antal dagar som
man behöver. Det viktiga är att man måste köpa parkeringstiden på Stockholm Parkering
webbplats och inte i automaten på parkeringsplatsen.
Sommarparkering kan köpas för perioden 12 juni - 19 augusti. Webbutiken öppnar för
sommarparkering den 15 maj och stänger den 15 augusti.
– Förutom priset finns också andra fördelar för bilisten. Man behöver inte ombesörja att bilen
ska flyttas för städdagar eller nätter. Skulle man vilja stanna längre tid vid sommarstugan än
planerat kan parkeringstiden enkelt förlängas på webbplatsen , berättar Christian
Rockberger, VD för Stockholm Parkering.
Här nedan listas anläggningarna och vad det skulle kosta att i dessa besöksparkera en dag
respektive sommarparkera en dag:

Namn

Brommaplans infartsparkering
Klädesvägen 15
Bromma Stängt varje natt kl.22-06
Bygeln
Rågsvedsslingan 2-16, Kumlagatan 1-7
Rågsved
Hagsätra IP
Hagsätravägen 105
Hagsätra

Oridnarie
dygnspris
Endast timpris

Sommarparkering
dygnspris
20 kr

Antal
platser
201

40 kr

20 kr

70

40 kr

20 kr

60

Hundkapplöpningen
Vinggatan
Skarpnäck
Hässelby IP
Loviselundsvägen 100
Hässelby
Islandstorgets infartsparkering
Bergslagsvägen
Ängby
Johannelundstoppen infartsparkering
Rabattvägen 2
Vällingby
Kärrtorps IP
Kärrtorpsvägen 1
Johanneshov
Londonviadukten
Folkungagatan 161
Södermalm
Rondellparkeringen-Vällingby
Jämtlandsgatan 173
Vällingby
Ropsten infartsparkering
Gasverksvägen
Hjorthagen
P-hus Råcksta
Jämtlandsgatan 119
Vällingby
P-hus Sjöstaden
Skeppsmäklargatan 1
Hammarby Sjöstad Stängt varje natt kl. 24-06.30
Triangeltomten
Lindhagensgatan mitt emot nr 106
Kungsholmen
Vällingby P-Däck
Kirunagatan
Vällingby
P-hus Åkeshov
Bergslagsvägen 80
Åkeshov
Älvsjö infartsparkering
Herr Stens Väg 1
Älvsjö
Älvsjö IP
Mässvägen
Älvsjö

40 kr

10 kr

150

30 kr

20 kr

60

15 kr

10 kr

69

Endast timpris

15 kr

75

50 kr

30 kr

100

150 kr

80 kr

108

30 kr

20 kr

40

50 kr

25 kr

545

15 kr

15 kr

276

100 kr

40 kr

91

120 kr

80 kr

100

Endast timpris

40 kr

94

Endast timpris

20 kr

184

Endast timpris

20 kr

144

50 kr

20 kr

150

Vill du stanna längre på semester än planerat kan parkeringstiden enkelt förlängas.
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