
From: Doris Beling doris@dorisbeling.se
Subject:

Date: 21 december 2017 10:35
To:

Hej 

Vi arbetar nu med planering för parkeringssituationen och parkeringsavgiften på Dalarö 
sommaren 2018. När vi träffades den 23:e oktober lovade vi en tidig information 
angående kommande sommar. En slutsats vi funnit är att trots parkeringsavgiftens nivå 
och begränsad maximal parkeringstid så har det ändå funnits god fordonsbeläggning på 
parkeringsplatsen. Detta talar för att en parkeringsavgift varit nödvändig i trafikordnande 
syfte. Det har också visat sig att andra parkeringsplatser i området har fått en mer 
påtaglig belastning och skapat vissa problem ibland annat Vadviken. Mest sannolikt 
beror detta på att taxa- och förutsättningsskillnader mellan de olika parkeringsplatserna.
 
Med stöd av inkomna synpunkter samt inhämtad och egen i erfarenhet i 
utvärderingsarbetet så avser Stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta med försöket. 
Eftersom en parkeringsavgift har visat sig nödvändig så ska fortsättningsvis vara avgift, 
dock med vissa förändringar jämfört med perioden 2017. Under kommande 
sommarsäsong så tittar vi på förändringsåtgärder som vi tror kommer skapa ett bättre 
parkeringsklimat för fler.
 
Åtgärder inför säsongen 2018 

·         Utöka platser med parkeringsavgift och även innefatta 
parkeringsplatserna kring Vadviken
Tillåta parkering mot avgift på Vadvikens parkering och avgiftsfri parkering i 12 
timmar på parkeringen mitt emot bron

Röd zon – Avgift, samma period som på Askfatshamnens parkeringsplats
Blå zon – Fri parkering dock max p-tid 12 timmar 

 
·         Erbjuda möjligheten att parkera längre än 7 dygn 

Längsta möjliga uppställningstid blir 1 månad. 
 

·         Erbjuda möjligheten att långtidsparkera till ett lägre pris
Parkeringsavgiften sänks och en helt ny taxautformning tillämpas. 
Se nedan. 
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2018                                                          2017
10 kr/timme                                             10 kr/timme
50 kr/dygn                                                70 kr/dygn
300 kr/vecka                                            *490 kr/vecka
1000 kr/månad                                         *2100 kr/månad

* 2017 fanns ingen särskild vecko- eller månadstaxa
 

·         Utöka betalningsmöjligheterna och komplettera med två fysiska 
betalstationer 
Montera två stycken moderna, biljettlösa och solcellsdrivna parkeringsautomater. 
En vid Askfatshamnen och den andra vid Vadviken.

·         Mer och tydligare information, även på engelska 
Platserna ska kompletteras med betalinformation på engelska
 

·         Tydligare anvisa till Dalarös parkeringsplatser 
Placera ut tydligare hänvisning till parkeringsplatser längst Odins- och 
Smådalarövägen.

 

Vi är mycket tacksamma för er tid och feedback! Er input har varit värdefull och vi har 
lyckats identifiera briser som tidigare inte uppmärksammats. Om intresse finns så 
välkomnar vi till samtal måndagen den 15:e januari klockan 17:00 i 
Stadsbyggnadsförvaltningens tekniska lokal i Handens industriområde. Meddela mig via 
mail (jonas.hakansson@haninge.se) om du kommer att närvara.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Anläggarvägen 6, Handen 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Håkansson                 Helena Hartzell 
trafikingenjör                       trafikchef 
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