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Första april i år tog Norrköpings kommun tillbaka skötseln av de sista utlagda 

parkerings- och båtplatserna i Arkösund. (Bl a Beckmansviken t.v. på bilden ovan). 

Därmed avslutades ett lite udda avtal från 2015 där entreprenören betalade 1 krona 

istället för att begära betalt för att utföra skötseluppdraget. Samma dag som avtalet 

löpte ut fick hyresgäster och köande mejl om förändringen. 

Förändringen innebär bl a att enbart båtplatsinnehavare och mantalsskrivna i 

skärgården får köpa säsongsbiljett till de särskilda p-platserna vid båthamnarna i 

Beckmansviken och Nordanskog samt Långtidsparkeringen. Sommarboende utan 

båtplats får betala upp till sex gånger så mycket för sin parkering och den avgiftsfria 

parkeringen vid Nordanskog har tagits bort. All parkering på Kvarnberget är 

förbjuden från 1 maj. Nuvarande hyresgäster kommer att få infobrev och nya avtal från 

kommunen så snart kunddatabasen överlämnats. Övriga får tills vidare leta ordentligt 

efter information. 



Kajen: Rött = nio avgiftsbelagda platser 

med el, gult= sex platser reserverade för 

kustfiskare, mörkgrönt= fyra platser för 

besökande, och två förhantverkare, 

ljusgrönt=ingår ej i avtalet. ljusblått=14 

avgiftsbelagda båtplatser m y-bom varav 

en avsedd för postbåt,, ljusgult= tre 

båtplatser vidkajen avsedda för fiskare 

(ej avgiftsbelagda),, orange= platser för 

Östgötatrafiken och Arkö kursgård,, blått 

= avgiftsbelagd plats avsedd för 

Skärgårdslinjen,, vitt= 9 bojplatser 

avgiftsbelagda, rosa=3-4 mindre 

båtplatser avgiftsbelagda, grönt= område 

avsatt för sjösättning och ur- och 

ilastning, mörkgrönt längs vägen=P-

förbud 

Beckmansviken (bilden högst upp): 

ljusblått=ca 60 avgiftsbelagda båtplatser, 

gult=åtta platser för kunder i affären och 

krogen., rött avgiftsbelagda 

parkeringsplatser. (Enligt 

förfrågningsunderlaget inför 

upphandlingen av skötselavtalet som nu 

löpt ut.) 

 

Sedan 2013 har ”mina kids”, lokala sommarjobbare och verkställande direktören själv, gjort 
sitt ”bästa för att hålla ordning på bil- och båtplatser samt kunddatabasen”, meddelade 
Stockholmsföretaget Online Ventures Europe AB sista mars. I tack- och farvälmejlet till 
befintliga hyresgäster och köande, sägs att kommunens återtagande av skötsel och 
uthyrning av bil- och båtplatser ”följer kommunens strategi att ta hand om allt själva”. 

Redan 2019 tog kommunen över bryggvandringen och anslutande båtbryggor samt 
kommunens bryggor vid Nordanskog. Kvar var skötselavtalet med Online Ventures med 
kajområdet, ett par bryggor vid Beckmansviken och P-platser i anslutning till dem. Sedan 
hösten 2020 pågår en omfattande renovering av bryggvandring och bryggor, som förväntas 
pågå till hösten 2022. 

Ingen strategi bakom kommunens återtagande av båt- och p-platser 

Men någon genomtänkt strategi låg inte bakom kommunens övertagande, berättar Inger 
Gustafson, som är markförvaltare på Norrköpings kommun och numera ansvarig för 
båtplatserna och de parkeringsplatser som nu är reserverade för båtplatsinnehavarna. 
– Det finns inget formellt beslut om att ta över båt- och bilplatserna utan det var helt enkelt 
så att avtalet löpte ut och det gick inte att förlänga en tredje gång. Vi har bara agerat i 
enlighet med upphandlingsreglerna och i det läget bedömde vi att det just nu var klokast att 
ta hem dem i avvaktan på att de pågående byggarbetena avslutas. När allt är ombyggt och 
klart kan det övervägas om vi ska ha en arrendator men då måste vi förstås gå ut med 
annons och göra en upphandling. 



Tills vidare är det alltså via kommunen man kan hyra båtplats. Eventuell vidhängande bilplats 
för säsongsparkering från 1 april till 30 september kostar 900 kronor vid båthamnarna vid 
Nordanskog och Beckmansviken och 550 kronor på Långtidsparkeringen. Säsongskort köps 
via EasyParks app/p-automat och då måste den områdeskod, som framgår av hyresavtalet, 
anges. En förutsättning är också att bilens registreringsnummer är knutet till ett 
båtplatsavtal. De som redan har ett båtplatsavtal får behålla avtalet men ombyggnaden av 
bryggor har lett till att båtar har fått flyttas om och de nya hyresavtalen har inte kunnat 
skickas ut till alla eftersom kundregistret ännu inte överlämnats till kommunen. 

För mantalsskrivna på öarna gäller att de ska inkomma med personnummer och 
registreringsnummer på bilen/bilarna som de vill kunna parkera 
till driftsupport@norrkoping.se. Då får de den områdeskod som ska användas vid köp av 
säsongskort via EasyParksautomaten vid Centrumparkeringen eller appen. Personer som inte 
har tillgång till dator eller smart telefon kan göra sin anmälan av person- och 
bilregistreringsnummer och köp av säsongskort via Kontaktcentret. 
 

Kontakter sköts via hemsidan 

Felanmälningar, nya hyresförfrågningar och andra kontakter med kommunen ska skötas via 
hemsidan och det s k infrakontrollsystem som kommunen inrättat och som, enligt Inger 
Gustafson fungerar bra; varje förfrågan/ansökan/anmälan får ett ärendenummer som ska 
utgöra en säkerhet för att frågor inte försvinner även om ansvarig tjänsteperson t.ex. har 
semester. 
När det gäller övriga parkeringsplatser i Arkösund är de ett ansvar för det nya 
parkeringsbolag som kommunen slutit avtal med. Förra året var det Parkster men i år är det 
EasyPark. De ansvarar nu för Centrumparkeringen, parkeringen vid Nordanskog och 
Långtidsparkeringen uppe i skogen. För att kunna lösa säsongsbiljett på Långtidsparkeringen 
gäller det att kunna ange den områdeskod man fått när man rapporterat in sitt 
bilregistreringsnummer till kommunens. 
Parkeringen vid Nordanskog som tidigare varit avgiftsfri har nu blivit avgiftsbelagd, detta för 
att kommunen vill komma till rätta med ”ett ökande problem med ostrukturerad 
långtidsparkering”. 

 

Tim Dygn Vecka Månad 

Boende-P i sta´n   70:- 250:- 

Skärgårdsbo/ med båtplats 
Beckmansviken/Nordanskog 
Långtidsparkeringen 

1 april – 30 september = 6 mån 
                    900:- 
                    550:- 

 
150:- 
  92:- 

Besökande utan båtplats 
Nordanskog/Centrumparkeringen 

10:- 80:- (1-3 dygn)   

Sommarboende o 
långtidsbesökare utan båtplats 

 20:- 140:- 600-620:- 

Parkeringsalternativ och -platser i Arkösund jämfört m boendeparkering i sta´n 
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Sex och en halv gång dyrare att parkera för sommarboende utan båtplats 

Någon möjlighet för icke båtägare att köpa säsongsbiljett finns inte och inte heller har 
kommunen avtalat med EasyPark att ge möjlighet att lösa månadsbiljett, vilket är helt 
möjligt om kommunen vill. Det leder till att de många som sommarbor i skärgården UTAN 
att ha båtplats måste betala sex och en halv gång så mycket som båtplatsinnehavarna för att 
parkera under en sommarsäsong; 3 660 kronor jämfört med båtplatsägarnas 550 kronor på 
Långtidsparkeringen uppe i skogen. Icke båtägare måste t o m betala mer – 560 kr – för en 
enda månads parkering än båtägarna gör för ett halvår. 
 

Fortsättning följer 

Hur tänkte ni nu? har ArkipeLaget försökt fråga ansvariga på parkeringsenheten men vi har 
dess värre inte lyckats forcera den mur av s k ”grindvakter” som kommunen byggt kring alla 
ansvariga inom kommunen. Vi har via Kontaktcentret sökt gruppchefen för 
parkeringsenheten, hennes chef och till sist även Karin Jonsson, kommunalråd med ansvar 
för landsbygds- och skärgårdsfrågor. Från Samhällsbyggnadskontoret har inkommit ett 
yxskaft via SMS men Karin Jonson har hört av sig och lovat återkomma när hon hunnit 
orientera sig om förhållandena. Så fortsättning följer…. 
 

Skötselområdet vid kajen enligt det ursprungliga avtalet och dessutom ingick brygg- och 

parkeringsområdet vid Beckmansviken. 

 

Svevia ersätter ”kids” och sommarjobbare för skötseln 

I det avtal som nu upphört att gälla ingick även tillsyn och städning av P-platser, grästrimning 
och ogräsrensning på och kring parkeringar, infartsvägar och invid bryggdäcken. Asfalterade 
vägar inom skötselområdet skulle ha tillsyn och städas, diken inom skötselområdet skulle 
klippas/trimmas och eventuella potthål skulle lagas omgående och uppväxande sly skulle tas 



bort en gång om året. Även bryggdäcken skulle städas och ha tillsyn liksom kajen och 
asfalterade vägar inom skötselområdet. I entreprenörens ansvar ingick också att se till att 
det fanns blommor i de 12 urnorna på kajen och att dessa vattnades en gång i veckan . 
Grönytor vid bussparkeringen skulle klippas samt städas. 
Det var bl a det som ”kidsen” och de lokala sommarjobbarna hade ansvar för. Det sköts nu 
av kommunens upphandlade entreprenörer, för närvarande Svevia, men eventuella fel eller 
klagomål ska anmälas via kommunens Kontaktcenter. 

Svårt att hitta information men det ska bli bättre 

För den som vill undvika förra årets överraskning på plats av förändrade p-regler är det inte 
lätt att hitta information. Viss info kan hittas på Norrköpings kommuns hemsida om man går 
in på Bryggvandring och bryggor i Beckmansviken och scrollar ner till Frågor och svar. Sist 
bland frågorna finns ett dokument Parkeringsplatser i Arkösund 2021.pdf (norrkoping.se). 
Det berättar dock inte vad det kostar på olika ställen eller vilka parkeringsmöjligheter som 
finns. Kommunen hänvisar till EasyPark, som i sin tur inte vet hur säsongsbiljetterna ska 
kunna köpas via deras app eller automater. Att fråga kommunens Kontaktcenter lönar sig 
inte heller. De har fått många samtal från undrande sommargäster men inte mycket 
information från kommunen (enligt uppgift från Kontaktcentret). Deras försök att skicka 
frågorna vidare till någon som vet ger inte heller något omedelbart resultat. ArkipeLaget 
väntar för sin del bl a fortfarande på det utlovade svaret från Parkeringsenheten 
på förra sommarens fråga: Varför har inte kommunen avtalat om att det ska finnas möjlighet 
att köpa en månadsbiljett på långtidsparkeringen? 

https://www.norrkoping.se/download/18.23269a31785e30d5817e/1616502580556/Parkeringsplatser%20i%20Ark%C3%B6sund%202021.pdf

