
Tänk på att din biljett endast är giltig på Haninge kommuns parkeringsytor som är 
markerade i blått på kartan. De gröna ytorna tillhör Haninge bostäder. Se till att 
ditt parkeringsbevis gäller där du parkerar.
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FRÅGOR?
KONTAKTA OSS!

Webb: haninge.se/synpunkter
E-post: trafik@haninge.se
Telefon: 08-606 70 00

Läs mer på 
haninge.se/parkering

MED START TORSDAGEN
1 FEBRUARI 2018 ÄR
GATUPARKERINGEN I
VEGA AVGIFTSBELAGD
Du kommer då behöva betala för att parkera på Vardövägen 
och Barents väg. Syftet är att öka tillgängligheten genom att 
styra parkeringen från gatan till andra parkeringsplatser i 
området, till exempel egen tomt eller privata parkeringsplatser. 
Det blir samma avgift för alla och du kan inte registrera 
dig för boendeparkering eller liknande. Däremot kan du 
parkera under längre tidsperioder mot en särskild vecko- 
eller månadstaxa. 

HUR MYCKET
KOSTAR DET?
Parkeringsavgifterna på Vardövägen och Barents väg
varierar beroende på om du betalar per timme, dygn, vecka 
eller månad. Det blir billigare ju längre period du köper.  
Om du betalar för en hel månad kostar parkeringen drygt  
17 kr/dygn. Du kan parkera som längst en månad i taget.

5 kr/timme
50 kr/dygn 
200 kr/vecka 
500 kr/månad

SÅ BETALAR DU
Du väljer själv om du vill betala via parkeringsautomat,
app, sms, dator eller telefon. Oavsett hur du betalar
kopplas betalningen till ditt fordons registreringsnummer,
så du behöver ingen biljett. 

Du kan förlänga eller avsluta parkeringstiden från din mobil, 
var du än är och endast betala för den tid som du faktiskt 
använder.

Var noga med att ange rätt registreringsnummer när du 
betalar och kontrollera att betalningen gäller där du parkerar. 
Det finns flera olika parkeringar i området och avgifterna 
kan variera. 

För närvarande samarbetar Haninge kommun med SMS 
Park och EasyPark. Tjänsterna är likvärdiga, du väljer själv 
vilken du vill använda. 

smspark.se | Telefon 0772-10 10 10
easypark.se | Telefon 0770-87 00 00

Information om hur du betalar finns vid parkeringsplatserna. 

BETAL- 
STATION



Vad gäller, hur
mycket kostar det

och hur betalar du?

ÖPPNA OCH
LÄS MER!

SATSNING FÖR  
BÄTTRE  
TILLGÄNGLIGHET  
I VEGA
– vi inför parkeringsavgift på  
Vardövägen och Barents vägDRIVS AV

SOLCELLER

KLIMATSMARTA
PARKERINGSAUTOMATER
Parkeringsautomaterna i Vega drivs av solceller och är helt 
fria från pappersbiljetter och papperskvitton. Din parkering 
registreras istället på fordonets registreringsnummer. På så 
sätt sparar vi på såväl miljön som kostnader för underhåll. 

Du kan betala med kontokort eller kreditkort precis som i 
en traditionell biljettautomat. Om du behöver kvitto anger 
du ditt mobilnummer eller e-postadress så får du ett digi- 
talt kvitto. Du kan också hämta dina kvitton i efterhand 
på waytopark.se.

SNÖRÖJNING OCH
UNDERHÅLL PÅ VINTERN
För att du och andra i området ska komma fram säkert 
behöver vi underhålla och ploga gatan, gångbanan och 
parkeringsplatserna med jämna mellanrum. Därför är 
det förbjudet att parkera på Barents väg och Vardövägen 
en veckodag under november–mars kl. 9–15. När och 
var förbudet gäller framgår tydligt på skyltarna intill 
parkeringsplatserna.

Om ditt fordon är felparkerat riskerar du en felparkerings- 
anmärkning, och fordonet kan även komma att flyttas.

Läs mer på haninge.se/snorojning


