
Införande av Boendeparkering i Mörbylunds Samfällighet 
 

From 1 jan 2017 införs Boendeparkering för de allmänna parkeringsplatserna som finns längs med 
gatan i området.  
För att få ett tillstånd skall följande vara uppfyllt : 

1. Man måste lämna in en komplett ansökan enligt nedanstående blankett.  
2. Tillståndet kan erhållas av alla boende som är folkbokförda i Mörbylund.  
3. Den boende skall vara ägare till fordonet som man ansöker för.  
4. Bilen som registreras får inte vara avställd.  

 
För att erhålla ett kostnadsfritt parkeringstillstånd fyller du i och undertecknar nedanstående 
talong och lämnar den i föreningens brevlåda vid Mörbylund 19, bottenvåningen. Vid godkänd 
ansökan skickas ett parkeringstillstånd hem till Dig på angiven adress. För att kunna nyttja 
möjligheten att boendeparkera måste du både ha giltigt parkeringstillstånd avseende 2017 från 
Apcoa samt giltig parkeringsbiljett från p-automaten väl synligt i framrutan på din bil. Biljett 
löser man i automaten genom att välja ”Månadsbiljett Boende” och betala som vanligt. Under 
2017 kommer priset för månadsbiljett med p-tillstånd vara 370 kr och utan tillstånd 600 kr.  
 
Observera att parkeringstillståndet inte ger dig rätt till en parkeringsplats utan enbart möjlighet 
att nyttja en parkeringsplats i mån av ledig plats. 
 
Ett utfärdat parkeringstillstånd är en värdehandling. Borttappat parkeringstillstånd debiteras 
med 300:- vid utfärdande av nytt tillstånd. Vid eventuellt missbruk av parkeringstillståndet 
förbehåller sig föreningen rätten att annullera samtliga tillstånd som är utfärdade till det 
aktuella hushållet utan att meddela innehavaren innan. Parkeringstillståndet skall även 
återlämnas vid en eventuell avflyttning från lägenheten. 

Med vänlig hälsning 

Mörbylunds Samfällighet 

Mörbylund 19 BV, 18230 Danderyd 

Epost : parkering@morbylund.se 

Klipp 

Ansökan om parkeringstillstånd 2017 

Kontraktsinnehavare/bilägare : _________________________________________________________  

 

Bostadsadress: ________________________________ Lägenhetsnr :  ____________ 
 
Personnummer : ___________________________ Telefonnummer : _______________________ 
 
Registreringsnummer bil : ___________________  
 
Namnteckning _ ______________________________  Datum : ________________ 

Ansökan inlämnas till samfällighetens brevlåda : Mörbylund 19, Bottenvåningen.  Endast komplett ifylld 

talong kommer att behandlas Det tar ca 1-3 veckor innan Du får ditt p-tillstånd hemskickat.  

Borttappat parkeringstillstånd debiteras med 300:- /tillstånd 


