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Parkeringsbevakning

Från den 1 januari 2020 inför Ängelholmslokaler parkeringsbevakning på ett
antal fastigheter i kommunen. I samband med att bevakningen införs
kommer parkeringsreglerna att förtydligas med bättre och fler skyltar.
Vad innebär parkeringsbevakning?
Parkeringsbevakning innebär att Ängelholmslokalers entreprenör, Smart Park, kommer
kontrollera att de parkeringsregler som gäller på fastigheterna efterföljs. Till exempel
kommer de kontrollera att du parkerar inom markerad plats, att du inte parkerar din bil
på mc/mopedparkering eller att du inte parkerar utan särskilt tillstånd på
handikappsplats. Målet med bevakningen är att säkerställa att brandvägar hålls fria
samt att de parkeringsplatser som avser särskilda behov inte nyttjas felaktigt.
Parkeringarna på de aktuella fastigheterna kommer även fortsättningsvis vara avgiftsfri.

Fastigheter där parkeringsbevakning införs är:
Förskolor
Ekens förskola
Hjärnarps förskola
Ljunggårdens förskola
Lunnagårdens förskola
Morkullans förskola
Måsens förskola
Norregårdens förskola
Pomona förskola
Skogslyckans förskola
Skörpagårdens förskola
Sälens förskola
Tegelgårdens förskola
Torlarps förskola
Vantens förskola
Villervalla förskola
Äventyrets förskola

Grundskolor

Errarps skola
Magnarps skola
Munkaskolan
Nyhemsskolan
Sockerbruksskolan
Strövelstorpsskola
Södra Utmarkensskola
Söndrebalgs skola
Toftaskolan

Särskilda boenden

Bokhöjden
Bäckagården
Karlsgården
Karlslunds
Kungshaga
Kvarnliden
Munkaljungbygården
Solhaga
Viktoriagården
Åsbytorp
Åshaga

Gruppboenden

Akkas gruppbostad
Jordgubbsfältets gruppbostad
Lindens gruppbostad
Norrängens gruppbostad
Nygatans gruppbostad
Nyhems gruppbostad
Skörpabäckens gruppbostad
Västersjögatans gruppbostad
Öster Värn

Övriga fastigheter

Biblioteket i Hjärnarp
Biblioteket i Vejbystrand
Idrotts- och tennishallen
Karlslunds samlingslokal

Vilka parkeringsregler kommer gälla?
Under den första veckan i januari kommer ny parkeringsskyltning komma upp. Vi ber er
vara extra observanta på den nya skyltningen så att ni följer reglerna och inte riskerar
att få en kontrollavgift. Här följer exempel på de vanligaste förekommande skyltarna
som kommer sättas upp.
Infartsskylt
Denna typ av skylt kommer sättas upp vid infarter.
Betydelse: Parkeringsförbud gäller i området. Förutom på
markerade parkeringsplatser där parkering är tillåten dock
högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och
helgdag (då är det fri parkering), om inte annat framgår av en
tilläggstavla.

Infartsskylt eller inne på parkeringen.
Denna typ av skylt kommer sättas upp vid infart eller inne på
området för att markera parkeringsplatser.
Betydelse: Parkering är tillåten endast inom markerade
platser, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag
före sön- och helgdag (då är det fri parkering), om inte annat
framgår av en tilläggstavla.
Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.
Övrig skyltning
Övrig skyltning som kan förekomma på fastigheterna, så som
handikappsplatser, bussplatser, mc/mopedplatser, lastplatser
etc bevakas också. Var observanta på skyltning på platsen.

Korttidsparkeringar
På vissa skolor kommer även ett antal korttidsparkeringar att skyltas upp. Det görs efter
önskemål från de aktuella verksamheterna för att förbättra möjligheterna för föräldrar att
lämna och hämta barn på skolorna. De skolor där ett antal korttidsparkeringar kommer
införas är: Ljunggårdens förskola, Munkaskolan samt Toftaskolan.

Frågor?
Har du frågor kring parkeringsbevakningen så vänder du dig till er ansvariga förvaltare på
Ängelholmslokaler:
Bengt-Åke Uggla
Jonas Lenander
Jonna Cronberg
Mattias Bäckström

0431 -43 60 54
0431 – 43 60 63
0431 – 43 60 85
0431 – 43 60 91

