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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Parkeringsplatser i Arkösund 2021
Norrköpings kommun kommer från och med 2021 administrera och övervaka de kommunala
parkeringsplatserna i Arkösund. Det gäller för samtliga parkeringsplatser, det vill säga de
platser som ligger på de särskilt upplåtna områden för de som hyr båtplats i Bäckmansviken,
Centrumparkeringen, Nordanskogsparkeringen och Långtidsparkeringen uppe i skogen.
Parkeringen i Nordanskog som har tidigare varit avgiftsfri kommer från och med i år påföras
avgift. Vi har sett ett ökande problem med ostrukturerad långtidsparkering som vi hoppas
kunna påverka på detta sätt.
Priser
De som har arrenderar båtplats har möjlighet att köpa säsongsbiljett.
Parkering kan då ske dels vid båthamnarna i Bäckmansviken och i Nordanskog, där
säsongsbiljett ligger på 900 kronor per säsong den gäller också för långtidsparkeringen,
eller biljett bara för långtidsparkeringen i skogen som då kostar 550 kronor.
OBS! Säsongsbiljett medger inte parkering på stora centrumparkeringen, där och på andra
platser gäller kommunens ordinarie priser och regler för parkering. Se karta på nästa sida.
Så här betalar du parkeringen
Du kommer kunna köpa din säsongsbiljett via EasyParks app. Så det är viktigt att ni anger ert
registreringsnummer på båtplatsavtalet. Det är bara de som hyr båtplats som kan köpa biljett
för hela sommaren.
Det är viktigt att ni anger rätt registreringsnummer på båtplatsavtalet. Kryssa i rutan i avtalet
om ni vill stå vid båtplatserna för 900 kronor eller på långtidsparkeringen för 550 kronor.
Ladda ned appen EasyPark i din telefon och skriv in din områdeskod, som du kommer få av
oss när du får tillbaka det underskrivna båtplatsavtalet, och genomför därefter köpet.
När området övervakas ser trafikövervakaren din säsongsbiljett via ditt registreringsnummer.
Du behöver alltså inte ha någon biljett eller märkning i framrutan som visar att du har betalat
din säsongsbiljett då den är digital.
Det finns ingen numrerad plats kopplad till biljetten utan den gäller i mån av utrymme.
Ingen återbetalning sker om någon på grund av platsbrist måste parkera på långtidsparkeringen där biljetten är giltig trots att man betalat den dyrare taxan.
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