Frågor och svar, försök med boendeparkering i Baggeby, Bodal och Torsvik, 2019
1. Varför boendeparkering? Vilka är fördelarna?
Vår förstudie och enkät visar att många Lidingöbor tycker det är svårt att hitta parkering
nära bostaden och att det finns för få parkeringsplatser. Vi uppskattar att antalet
långtidsparkerade fordon, som inte hör hemma på Lidingö eller i bostadsområdena,
skulle minska märkbart med boendeparkering och frigöra platser till de som bor där.
2. Var kommer boendeparkering att gälla?
Försöket gäller vissa vägar i Baggeby, Bodal och Torsvik, men inte alla. De vägar som ingår i
försöket kommer att skyltas på plats ”p-boendeparkering.”
3. Detta är bara ett försök, hur länge ska det pågå?
Från och med 18 februari till och med 31 december 2019.
4. Vem får boendeparkera i respektive område?
Under försöksperioden får alla Lidingöbor, som har ett boendeparkeringstillstånd, parkera i
samtliga försöksområden, oavsett var på ön man bor. Detta ska sedan utvärderas.
5. Vad kostar ett boendeparkeringstillstånd?
Det är gratis för alla som söker tillstånd.
6. Varför får boende i andra områden på ön parkera i mitt område? Varför inga zoner?
Vi har valt att börja så här under en försöksperiod och effekten ska förstås utvärderas.
Vi räknar med att det blir en förbättring för Lidingöborna när fordon från andra kommuner
försvinner och frigör parkeringsplatser till boende på Lidingö.
7. Hur länge får jag stå parkerad?
Med boendeparkeringstillstånd får du under försökstiden stå upp till 14 dagar i sträck utan
att flytta bilen. Skälet till det är att underlätta för boende att lämna bilen hemma om man
reser bort. På allmän gata gäller annars parkering i maximalt 24 timmar.
8. Hur och när kan jag skaffa boendeparkeringstillstånd?
Från 1 februari kan du söka tillståndet men det börjar gälla först 18 februari. Via e-tjänsten
på stadens webbplats söker du snabbt och enkelt tillstånd för hela perioden. Allt sköts
digitalt och inga parkeringsbevis behövs i bilen. Vi hjälper dig som inte har möjlighet att söka
tillstånd digitalt. Information om hur du gör publiceras på www.lidingo.se/boendeparkering.
9. Hur många bilar per familj får ett tillstånd?
Antalet är obegränsat, men alla fordon behöver ha en registrerad ägare som bor på Lidingö.
10 Kan alla typer av fordon få tillstånd?
Fordon med en totalvikt under 3,5 ton får tillstånd. Fordonet måste vara kontrollbesiktigat,
trafikförsäkrat och ha betald fordonsskatt. Boendeparkeringstillstånd gäller för mopedbilar

och mc som är registrerade, men inte för husvagnar och släpfordon.
10. Jag har tjänstebil skriven på företaget, hur gör jag?
Du bifogar intyg från din arbetsgivare i ansökan för att visa att du är anställd på företaget och
har rätt att använda fordonet privat.
11. Kan jag få boendeparkeringstillstånd om jag har ett företag på Lidingö?
Ja, förutsatt att du är bosatt på Lidingö, eftersom tillståndet kan sökas av alla Lidingöbor,
men också endast av Lidingöbor.
12. Kan jag få ett tillstånd om jag hyr eller lånar en bil, eller bor tillfälligt på Lidingö?
Ja, du kan få tillfälligt tillstånd om du bifogar hyresavtal eller låneavtal, undertecknat av dig
och hyrbilsföretaget/fordonsägaren/hyresvärden. Du får tillstånd för ett lånebilstillfälle per
kalenderår och lånetiden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
11 Vad gäller för mina gäster?
Besöksparkering kommer fortsatt att vara gratis och tidsbegränsad till maximalt tre timmar
under vardagar mellan klockan 9 och 17, utom vardag före helg- och söndag. Fri parkering
gäller under natten.
12 Vad händer efter försöksperioden? Blir det avbrott i boendeparkering i väntan på beslut?
Vi räknar med att löpande utvärdera under försöket. Om boendeparkering beslutas bli
permanent är tanken att det inte bli något avbrott. Du som sökt tillstånd kommer att få
information innan försöket avslutas om vad som kommer gälla efter 31/12 2019.
13 Vem beslutar om boendeparkering ska införas permanent och när?
Teknik- och fastighetsnämnden fattar beslut, efter utvärdering av försöket. Vi räknar med att
utvärderingen är klar i slutet av 2019.
14 Kommer det att bli boendeparkering över hela ön?
Det beror på vad utvärderingen visar och det beslut som sedan fattas. Boendeparkering ska
generellt gälla i områden där det är svårt att hitta parkeringsplats, vilket oftast är i
flerbostadsområden.
15 Kommer det att bli zoner i så fall?
Det beror på vad utvärderingen visar. Ett sådant beslut måste fattas av teknik- och
fastighetsnämnden.
16 Hur får jag mer information och hjälp?
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Kundcenter, e-post:
kundtjanst.teknik@lidingo.se, telefon 08-731 33 03. Vi bjuder även in till öppna
informationsmöte i Stadshuset, där vi hjälper dig med ansökan.
• Onsdag 6 februari, drop in mellan klockan 17.00 och 19.00. Lokal Bergholmen
• Fredag 15 februari, drop in mellan klockan 13.00 och 16.00. Lokal Bergholmen

