Parkeringsbestämmelser
Parking Partner (PP) övervakar föreningens områden och parkeringsplatser.
OBS!
Om Parking Partners information på parkeringsplatser och automater skiljer sig från det som står i dessa
Parkeringsbestämmelser, är det Parking Partners information som gäller.

PARKERINGSFÖRBUD
P-förbud råder på ALL föreningens mark, utom på hänvisade parkeringsplatser.

PARKERING PÅ FÖRENINGENS PARKERINGSPLATSER
Parkering på föreningens parkeringsplatser är tillåten endast för Brf Kolarängens medlemmar och deras
besökande.

Betalning
Avgift betalas med betal- och kreditkort i automater på parkeringsplatserna eller via SMS-betalning, se
”Betala med mobilen”.

Taxa
5 kr/ timme — minsta avgift 5 kr
50 kr/ dygn
100 kr för veckoslut, fredag kl. 18 - måndag kl. 08

PARKERINGSTILLSTÅND
Alla Parkeringstillstånd är en värdehandling som vid förlust debiteras med 500 kr av
Parking Partner.
Alla Parkeringstillstånd skall återlämnas till utlämnaren när de inte behövs längre. Andra kan
behöva dem.
Alla Parkeringstillstånd – Boende, Nytto, Tidsbegränsat och Rörelsehindrad – skall vara synliga i
bilen.
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Parkeringstillstånd för Boende — I väntan på egen garage- eller p-plats
Medlem som står i kö för att hyra en garage- eller p-plats kan få ett Parkeringstillstånd för Boende som,
med en avgift på 135 kr per 30 dagar, ger rätt att parkera på föreningens avgiftsbelagda besöksplatser.
Parkeringstillstånd för Boende erhålls av styrelsen. Observera att det krävs att både Parkeringstillstånd för
Boende och P-biljetten är synliga i bilen. Ingen garanti lämnas för att det finns ledig p-plats! (Använd gul
knapp på betalautomaten märkt: A – 30 kalenderdygn för boende, tillstånd krävs!).

Parkeringstillstånd — Nytto
Entreprenör som ofta återkommer kan få ett P-tillstånd för längre tid, genom fastighetsskötaren.

Parkeringstillstånd — Tidsbegränsat
Hantverkare som måste ha sin bil inne i området kan få ett Tillfälligt P-tillstånd genom
fastighetsskötaren.
Medlem kan få ett Tillfälligt P-tillstånd för t.ex. flyttbil vid in- eller utflyttning, genom
fastighetsskötaren

Parkeringstillstånd — Rörelsehindrad
Parkeringstillstånd för Rörelsehindrad gäller utan biljett på alla avgiftsbelagda p-platser samt inne i
området på platser som inte hindrar t.ex. ambulans och räddningstjänst. Utfärdas av kommunen.

Felparkering
Felparkeringsavgift följer Järfälla kommuns taxa och är 300kr, 400kr eller 600kr beroende på förseelse.
För mer information se Parkeringsanmärkning på Järfällas hemsida, jarfalla.se.

Övrigt
Parking Partner:s bilar kommer att köra inne i områdena för kontroll av felparkeringar.
Telefonnummer till Parking Partner är 08-120 305 98.
På webben, se www.parkingpartner.se

2014-03-25

Brf Kolarängen

Betala med mobilen
Med ”SMS Park”, www.smspark.se, kan du betala din parkering via din mobiltelefon. Du kan betala både
långtidsparkering och korttidsparkering.
Du har två alternativ:
SMS
SMS Park appen
OBS!

Vid SMS-betalning debiteras en Serviceavgift på 5 kr.

Oavsett vilket du väljer så samlas alla parkeringsköp du gör under en kalendermånad på samma faktura
som skickas ut i början av nästkommande månad.

Zonkoden är: 910
Via SMS
Så här gör du.
Parkera fordonet
Påbörja parkering genom att SMS:a zonkod, registreringsnummer och
personnummer till nummer 0700-404040
Avsluta parkering genom att SMS:a ordet Avsluta till nummer 0700-404040
Efter att du startat och avslutat din parkering erhåller du ett bekräftelse-SMS. Först då du mottagit detta
är din parkering giltig/avslutad.
När man påbörjat betalning via SMS Park , och inte har avslutat inom 4 timmar så går det automatiskt ut
en SMS-påminnelse. Den upprepas var 4:e timme upp till 24 timmar. Efter 24 timmar skickas en
påminnelse efter var 24:e timme.
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Via SMS Park appen
Ladda ner appen SMS Park från App Store eller Google Play!
Följ instruktionerna i appen när du parkerat.
Med SMS Park kan du starta och avsluta din parkering i "farten" t.ex. när du promenerar från
parkeringsplatsen. Du slipper köa till automaten och du slipper gå tillbaka till bilen för att lämna en biljett.
Du väljer själv hur länge du vill parkera och appen påminner dig 5 minuter innan tiden går ut. Då kan du
själv välja om du vill förlänga eller avsluta direkt!

Fakturering - fungerar för alla
SMS Park debiterar inga parkeringsavgifter på din mobilräkning utan alla kostnader faktureras separat.
Därför kan vem som helst använda tjänsten oavsett om du har ett oregistrerat kontantkort eller t.ex. ett
företagsabonnemang i din mobil. Det krävs ingen registrering i förtid eller abonnemang hos Parking
Partner. Tack vare detta kan vem som helst med en mobiltelefon betala sin parkering direkt på plats.
Alla parkeringsköp du gör under en kalendermånad hamnar på en samlad faktura som skickas ut i början
av nästkommande månad.
Du kan välja att antingen få fakturan i pappersform till din folkbokförda adress (25kr) eller elektroniskt via
ett SMS till din mobil (0kr). Gratisalternativet SMS-faktura kan du välja direkt efter din första parkering
med hjälp av det lösenord (som skickas i ditt första avslutnings-SMS).

Övrigt
Med handdator kan parkeringsvakten kontrollera att du har startat betalning för p-platsen. Det är därför
viktigt att du anger rätt registreringsnummer när du startar din parkering.
Du kan enkelt skriva ut dina parkeringskvitton via din inloggningssida om du behöver dem för t.ex.
redovisning.
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