
Ansökan   om   Boendeparkering   i   Mörbylunds  
Samfällighet   för   2020  
 
Ansökan   om   Boendeparkering   för   de   allmänna   parkeringsplatserna   som   finns   längs   med   gatan   i  
området.   
För   a�   få   e�   P-�llstånd   skall   följande   vara   uppfyllt    :  
 

1. En   komple�   ansökan   lämnas   in   enligt   nedanstående   blanke�.   
2. Parkerings�llståndet   kan   erhållas   av   alla   boende   som   är   folkbokförda   i   Mörbylund.   
3. Den   boende   skall   vara   ägare   �ll   fordonet   som   man   ansöker   parkerings�llståndet   för.  
4. Bilen   får   inte   vara   registrerad   som   avställd.  
5. Intyg   från   arbetsgivaren   bifogas   ansökan   om   bilen   är   en   tjänste-/förmånsbil.  
6. E�   P-�llstånd   kan   endast   ansökas   av   dem   som   saknar   en   förhyrd    P-plats   eller   garage.  

 
För   a�   erhålla   e�   kostnadsfri�   parkerings�llstånd   fyller   Du   i   och   undertecknar   nedanstående   talong   och  
lämnar   den   i   föreningens   brevlåda   vid   Mörbylund   19,   bo�envåningen.   Vid   godkänd   ansökan   skickas   e�  
parkerings�llstånd   hem   �ll   Dig   på   angiven   adress.   För   a�   kunna   ny�ja   möjligheten   a�   boendeparkera  
från   2020-01-01   måste   Du   både   ha   e�   gil�gt   parkerings�llstånd   avseende   2020   från   Apcoa   samt   gil�g  
parkeringsbilje�   från   P-automaten   väl   synligt   i   framrutan   på   din   bil.   Bilje�   löser   man   i   automaten   genom  
a�   välja   ”Månadsbilje�   Boende”   och   betala   som   vanligt.    Under   2020   kommer   priset   för   en  
månadsbilje�   med   P-�llstånd   vara   400   kr   och   utan   
P-�llstånd   900   kr,   P-avgi�/�m   12   kr.   MC   parkering   300   kr/mån,   P-avgi�/�m   6   kr.  
 
Observera   a�   parkerings�llståndet   inte   ger   dig   rä�   �ll   en   parkeringsplats   utan   enbart   möjlighet   a�  
ny�ja   en   parkeringsplats   i     mån   av   ledig   plats   och   i   kombina�on   med   gil�g   parkeringsbilje�   från   våra  
automater.  
 
E�   u�ärdat   parkerings�llstånd   är   en   värdehandling.   Bor�appat   parkerings�llstånd   debiteras   med   300:-  
vid   u�ärdande   av   ny�   �llstånd.   Vid   eventuellt   missbruk   av   parkerings�llståndet   förbehåller   sig  
föreningen   rä�en   a�   annullera   samtliga   �llstånd   som   är   u�ärdade   �ll   det   aktuella   hushållet   utan   a�  
meddela   innehavaren   innan.   Parkerings�llståndet   skall   även   återlämnas   vid   en   eventuell   avfly�ning   från  
Mörbylund.  

Med   vänlig   hälsning  

Mörbylunds   Samfällighet  

Epost   :   parkering@morbylund.se  
Klipp  
Ansökan   om   parkeringstillstånd   för   2020  

Kontraktsinnehavare/bilägare   :  

 
Bostadsadress:   ________________________________ Lantmäteriets   lgh   nr   :   ____________  
 
Personnummer   :   ___________________________ Telefonnummer   :   _   __________________  
 
Registreringsnummer   bil   :   ___________________  
 
Namnteckning   _   ______________________________    Datum   :   ________________  

Ansökan   inlämnas   till   Samfällighetens   brevlåda   :   Mörbylund   19,   bv.    Du   kan   också   maila   blanketten   till:  
parkering@morbylund.se.     Endast   komplett   ifylld   talong   kommer   att   behandlas   och   skall   vara    inlämnad   senast   2019-11-30    för   att  
man   skall   hinna   få   parkeringstillståndet   innan   årsskiftet.    Borttappat   P-tillstånd   debiteras   med   300:-/P-tillstånd.  


