RIKTLINJER FÖR BOENDEPARKERING
Regler:


Varje hyresgäst med ett hyreskontrakt har rätt till ett gratis parkeringstillstånd plus
möjlighet att köpa till ett (1) extra tillstånd.



Du måste vara ägare av fordonet du söker/har tillstånd för.



Max ett tillstånd per person och max två per lägenhet. Vid särskilda omständigheter prövas
ärendet separat. Se även pkt 2 och 12 nedan.



Parkering för lastbil, husvagn, husbil eller släpkärra/båtvagn är ej tillåtet.



Reparationer, tvätt, oljebyte är inte tillåtet. Däckbyte för personligt bruk är tillåtet om det
sker under uppsikt, ordnade och säkrade former. Tänk på att asfalt inte är ett underlag
avsett för domkraft.



Fordonet ska vara i trafik, registrerat, trafikförsäkrat samt körbart.



Fordonet får ej stå uppställd (långtidsparkering) utan ska brukas. Fordon som har
punktering, trasiga rutor, är obrukbara anses vara långtidsparkerade.



Missbruk av parkeringstillståndet beivras.

Frågor och svar:
1. Vilka uppgifter behöver ni ha i ansökan för boendeparkering?
Vi behöver personnummer samt registrerings nummer på fordonet. Dina uppgifter ska
överensstämma i folkbokföring samt vägtrafikregister. Vid ansökan ska du ta med dig giltigt
körkort.
2. Måste jag vara folkbokförd på adressen för att få boendeparkering?
Ja man måste vara folkbokförd på adressen för att kunna få boendeparkering.
3. Om jag bor i andra hand kan jag få boendeparkering då?
Nej, vi tillåter ingen andrahandsuthyrning
4. När måste jag senast förnya min boendeparkering?
I god tid innan sista giltighetsdatum. Ni ansvarar också för att tillståndet är läsligt. Är det i
dåligt skick ska det lämnas till Boxholmshus och ett nytt kan kvitteras ut.
5. Jag ska flytta till annat boendeparkeringsområde eller byta bil, hur gör jag då?
Du kan själv anmäla ett områdesbyte/bilbyte genom att besöka oss på kontoret förutsatt att
du är folkbokförd på din nya adress alternativt registrerad ägare till din nya bil enligt

vägtrafikregistret. Det gamla tillståndet måste lämnas tillbaka i utbyte mot det nya i annat
fall debiteras du en avgift.
6. Jag ska flytta till annan ort, hur gör jag då?
Du lämnar in ditt tillstånd på vårt kontor innan avflytt. I annat fall debiteras du en avgift.
7. Hur vet jag var boendeparkering gäller?
På tillståndet står det vilket område som parkeringen gäller.
8. Hur betalar jag?
Avgiften faktureras dig.
9. Varför måste jag stå som ägare på bilen för att få boendeparkering?
Tanken är att den som bor och äger en bil ska ha möjlighet att kunna parkera med
boendeparkeringstillstånd. Mängden p-platser som finns för boende är begränsad och därför
gäller boendeparkeringen endast för den som själv äger fordonet.
10. Vilken typ av intyg behöver ni för tjänstebil?
Vi behöver ett "Nyttjanderättsavtal" d.v.s. ett intyg från arbetsgivaren som visar att du får
använda bilen privat samt att du förmånsbeskattar detta.
11. Jag äger firman och har bilen ställd i firman, kan jag ansöka om boendeparkering själv och
skriva eget intyg?
Ja, och då ska du skicka med intyg som visar att du är ägare till firman (enskild firma står på
personnummer).
12. Om jag har två bilar, kan jag få boendeparkering på båda bilarna då?
Nej, du kan endast få på ett fordon. Folkbokförd person på samma adress kan mot ersättning
kvittera ut ett extra tillstånd. Samma krav gäller för extratillståndet.
13. Ifall att min bil är avställd eller där är körförbud kan man få boendeparkering då?
Nej, fordonet får inte vara avställt eller ha körförbud.
14. Om mina föräldrar eller någon annan är ägare till fordonet och dom bor på en annan
adress än jag, kan dom då skriva ett intyg att jag får disponera deras bil, kan jag få
boendeparkering då?
Nej, inga privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser godtas.
15. Hur lång handläggningstid är det?
Handläggningstiden brukar vi säga är med vändande post om allt stämmer vid
ansökningstillfället. Får du din ansökan beviljad kommer ditt tillstånd för boendeparkering
inom några dagar.
16. Är det lång kö?
Det finns inget kösystem utan uppfyller du kriterierna för att beviljas boendeparkering, så får
du det.
17. Om jag förlorar tillståndet.
Vid förlust av parkeringstillståndet ska det anmälas omgående. En avgift kommer debiteras
er.
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