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I maj berättade ArkipeLaget om sammelsuriet av p-platser, -skyltar och -avgifter i 

Arkösund. Både kommunalrådet Karin Jonsson och chefen för parkeringsenheten 

lovade då att se över regler och priser. Mitt i sommaren halverades priset för 

veckoparkering på Långtidsparkeringen från 140 till 70 kronor. Men ännu har inget 

gjorts för att ge möjlighet att lösa månadsbiljett och inte heller har den nyinförda 

avgiftsbeläggningen under vinterhalvåret förändrats. 

 

– Men vi är inte färdiga, försäkrar Christian Dahlskog, chef för parkeringsenheten, vi ska titta 
vidare på avgifterna under vinterhalvåret men det är ju inte vinter än… Vi ville ta itu med det 
som var aktuellt under sommaren först och jag tror att avgifterna för veckoparkering på 
Långtidsparkeringen halverades redan från 1 juli. (Den sänktes då till 70 kr/vecka vilket är 
samma som boende i sta´n betalar för en veckas boendeparkering). 



– Sen har jag hört att boende där ute inte har varit helt nöjda med parkeringsförhållandena 
och det lär också ha flyttats på skyltar men jag är inte helt uppdaterad än efter semestern. 
Frågan om månadsbiljett kvarstår också – där handlar det om tekniken; automaten vid 
centrumparkeringen kan inte programmeras med flera alternativ men det borde ju ändå 
vara möjligt att föra in det i EasyPark-appen… 

Svårt att hitta till långtidsparkeringen 
Arkipelaget kan för övrigt vidarebefordra erfarenheterna från långväga vänner som varit på 
besök under sommaren och sökt p-plats för ett dygn. Av informationen vid biljettautomaten 
vid Centrumparkeringen hänvisades hon till Långtidsparkeringen men den enda skylt hon 
hittade pekade mot Nordanskog och där finns inte längre någon långtidsparkering för 
tillfälliga besökare. Skylten vid vägen upp till långtidsparkeringen i skogen hittade hon aldrig 
utan fick vackert betala 80 kronor på Centrumparkeringen. (Istället för 10 kr uppe i skogen) 
 

På väg in till Arkösund upptäcker man inte skylten mot långtidsparkeringen förrän 5-6 meter 

före avtagsvägen som leder upp till parkeringen i skogen – innan dess är skylten skymd av 

grönskan. Från andra hållet är den nästan lika svårupptäckt.         Foto: Wiwi Samuelsson 


