
Efter utvärdering väljer vi att gå vidare med samma parkeringsbolag 
 
Styrelsen har nu utvärderat situationen med gästparkeringen och beslutat att fortsätta med samma 
parkeringsbolag ännu ett år. Anledningen till det är att vi, klagomål till trots, ändå har uppnått några av 
de viktigaste målsättningarna som vi ville uppnå: 
 
- Trängseln på gästparkeringen har minskat och det finns för det mesta ett antal lediga 
gästparkeringar som står till våra gästers förfogande. 
 
- Möjligheten att parkera begränsas till de som bor i Gransätra och deras gäster. 
 
- Det är inte möjligt för Brh/hyresgäst att bedriva permanentparkering på gästparkeringen. 
Parkeringstillstånd krävs och det kostar pengar efter en viss tid. 
 
- Gästparkering är fri de första timmarna och har därefter en låg avgift. 
 
- Föreningen har inga kostnader för systemet.  
 
Även om det medför extrajobb att ha både intyg och avgift, är det den bästa lösning som finns för att 
hindra obehöriga att parkera t.ex. under fotbollshelger och att bilar inte står parkerade i veckor på 
gästparkeringen.  
 
 
Vi för klagomålen vidare 
 
Med detta sagt vet vi att det finns boenden som är missnöjda och att parkeringsbolaget med rätta har 
kritiserats för dålig skyltning och allmänt slarv. Att byta parkeringsbolag är dock ingen garanti för att 
det blir bättre. Vi upplever även att bolaget blivit bättre efter att vi framfört de klagomål som vi och 
andra boenden haft. Dels har skyltarna blivit tydligare, dels tycker vi att övervakningen blivit mer 
kontinuerlig och att bolaget gör färre misstag. Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen framföra 
eventuella klagomål till parkeringsbolaget samt lämna förslag på hur skyltning, parkeringsintyg m.m. 
kan bli bättre. Vi har haft stor nytta av de förslag som kommit in, även om det inte alltid går att bemöta 
alla önskemål. 
 
Synpunkter 

För er transparens har vi samlat negativa och positiva synpunkter nedan. 
 
De flesta negativa synpunkter som kommit in handlar om att det är svårt att förstå hur man ska 
parkera och att skyltningen varit dålig, att det är jobbigt att hämta parkeringsintyget och att 
parkeringsbolaget ibland har gjort fel (t.ex. att de fått parkeringsböter fastän de haft parkeringsintyg 
och betalat avgiften och att bolaget varit svåra att nå per telefon). Andra synpunkter är att det ibland 
kan behövas fler parkeringsintyg än två, att det är ogästvänligt för lägenhetsspekulanter, att det inte 
går att starta flera gratisparkeringar per dygn och att vi gransätrabor inte själva får ta del av avgifter 
och böter. 
 
De positiva synpunkter som kommit in handlar om att att det nu finns parkeringsplatser lediga och att 
det är gratis de första sex timmarna. 
 
Utöver dessa synpunkter har flera boenden kommit med idéer om hur systemet kan förbättras: 
 
Att ha vissa tider utan parkeringsintyg. Styrelsens svar: Vi bedömer att det blir för krångligt att ha olika 
system för olika tider. 
Att ändra på skyltarna. Styrelsens svar: Vi har framfört kritiken och parkeringsbolaget har ändrat efter 
önskemål. 
Ett kombinerat p-tillstånd/p-skiva. Styrelsens svar: Vi bedömer att det blir för krångligt.   
Att ha parkeringsautomater istället. Styrelsens svar: Vi ser inte att nyttan skulle uppväga de kostnader 
som är förknippade med en parkeringsautomat.   
Ha avgift hela tiden och strunta i parkeringsintygen. Styrelsens svar: Vi har diskuterat det här 
alternativet fram och tillbaka men landat i att vi då skulle få kompromissa med trängsel under 



fotbollshelger och liknande. Då vår uppfattning är att många var väldigt missnöjda med trängseln i 
tidigare system har vi bestämt oss för att fortsätta med parkeringsintygen. 
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