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Parkeringsinformation till Sigtuna båtklubb
På grund av att vintern kom tidigt förra året, och tjälen i marken med den, så har
tyvärr tidplanen förskjutits för markarbetet på Hamnplan. Ny tidplan för öppning av
ytan är i september. Vädret är inte något vi styr över men vi beklagat givetvis detta
och konsekvensen av att ni nu inte har tillgång till era parkeringsplatser som ni
arrenderar av kommunen. Utifrån de förutsättningar vi har att förhålla oss till har
Samhällsbyggnadskontoret försökt hitta en så bra alternativ lösning som möjligt även
om vi förstår att den innebär besvär för vissa av er.
Nedan följer en förklaring av de regler och lagar vi har att förhålla oss till när vi ser
över möjligheterna till annan parkering för er.
Parkeringsformer
Det finns två sorters parkeringsplatser, på allmän platsmark och på kvartersmark.
Dessa skiljer sig på flera sätt.
Parkering på allmän platsmark styrs av Trafikförordningen och regleras med hjälp
av lokala trafikföreskrifter och går inte att reservera för specifika fordon. Parkering
på allmän plats övervakas i Sigtuna kommun av den kommunala
parkeringsövervakningen.
Parkering på kvartersmark kan skyltas och övervakas med stöd i LKOP (Lag om
kontrollavgift vid olovlig parkering). På kvartersmark kan man reservera plats för till
exempel boende, ett visst registreringsnummer eller med krav om tillstånd. På
kommunal kvartersmark, så som vid skolor och förskolor, övervakar den kommunala
parkeringsövervakningen. På kvartersmark med annan fastighetsägare eller en
arrendator övervakar valt vaktbolag eller t.ex. fastighetsägaren själv. Parkering på
kvartersmark är alltid utmärkt med vem det är som övervakar.
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Parkeringsområdet på Pilsbovägen, enligt bild ovan, ligger på kvartersmark och är
reserverad för skolpersonal med tillstånd. Tio av dessa platser, inringade i rött, får
medlemmar av båtklubben parkera på med tillstånd från båtklubben i framrutan.
Parkering på dessa platser är tillåtet fram till dess att parkering på Hamnplan är
möjlig och kommer tillfälligt att skyltas om så det framgår att de är reserverade.
Andra parkeringsplatser
De kommunala parkeringsplatser som ligger i nära anslutning till Hamnplan är på
allmän plats och kan därför inte reserveras för till exempel båtklubbens medlemmar.
För att tillgängliggöra platserna för fler är de flesta tidreglerade för att tillåta
parkering i upp till 2 eller 4 timmar. Det finns dock några platser som tillåter
parkering under längre tid (6, 12 och 24tim), se nedan kartbild.
För parkering gäller alltid skyltning på platsen, var därför uppmärksam på vad som
står på skylten där du parkerar.

Vänligen,
Samhällsbyggnadskontoret

