PARKERINGSKARTA VAXHOLM

Teckenförklaring
Biljettautomat.

Parkering tillåten

Parkering 2 tim 8-18, (8-15), 8-15. Avgift juni-augusti, taxa A.*

Skylten med P anger att parkering är tillåten 24 tim. Ev
tilläggstavla anger vilket fordonsslag som får parkera,
om avgift ska erläggas, tidsbegränsningar mm.
Exemplet till vänster anger avgiftsbelagd parkering,
längsta parkeringstid är 2 tim. Regleringen gäller
vardagar 8-18, dag före sön- och helgdag 8-15 samt
sön- och helgdag 8-15. Övrig tid fri parkering.

(Avgift hela året på Hamngatan mellan Kaptensgatan och Strandgatan)
(15/6- 31/8 ingen parkering på Hamngatan (Rådhusgatan-Söderhamnsplan)

Parkering 4 tim 8-18, (8-15), 8-15. Avgift juni-augusti, taxa A.*
Parkering 4 tim 8-18, (8-15), 8-15.
Parkering 8 tim.

Parkering för rörelsehindrade

Parkering 12 tim.
Parkering 12 tim vintertid. Juni-Aug parkering 4 tim 8-18, (8-15), 8-15
mot avgift, taxa A
Parkering 12 tim vintertid. Juni-Aug parkering 2 tim 8-18, (8-15), 8-15
mot avgift, taxa A
Parkering 3 dygn.
Parkering 5 dygn. Avgift juni-augusti, taxa B.
Parkering 5 dygn 15 juni-15augusti samt veckoslut. Avgift taxa D.
Parkering 30 dygn juni-augusti. Avgift taxa C.
Parkering Buss
Parkering MC
* Avgiftsfri parkering 12 tim vid Officersparken, Tennisbanorna och Lägergatan september –maj.

Parkeringsförbudszon
Inom parkeringsförbudszonerna är parkering
endast tillåten på markerade platser.

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade
har rätt att:
-parkera högst tre timmar där parkering enligt lokal
trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare
tid än tre timmar.
-parkera högst 24 timmar där parkering enligt lokal
trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre
än 24 timmar.
-parkera på parkeringsplats som reserverats för
rörelsehindrade.
- parkera tre timmar på gågata.
I Vaxholm är personer som innehar parkeringstillstånd
för rörelsehindrade befriade från parkeringsavgift på
avgiftsbelagda platser.

Kontaktuppgifter
Tekniska enheten
08-541 708 00
tekniska@vaxholm.se
www.vaxholm.se

24-timmarsregeln
På gatumark som ligger utanför parkeringsförbudszon och
inte har vägmärken om begränsad uppställningstid eller
parkerings-/stannandeförbud är parkering tillåten högst 24 tim.
PARKERINGSFÖRBUDSZON

Markeringarna och informationen på dessa kartor kan
avvika från verkliga förhållanden. Fordon ska alltid
parkeras enligt vägmärken och gällande
trafikförfattningar.
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Taxor parkering Vaxholms stad
Taxa

Avgift

A

20kr/h

B

15kr/h första 12h
Därefter 15kr per påbörjad period om 6h

C

10kr per påbörjad period om 6h första 10 dygnen
Därefter avgiftsfritt sammanhängande tid dygn 11-30

D

10kr/h första 12h
Därefter 15 kr per påbörjad period om 6h

