Frösunda i augusti 2018

Erbjudande
om samutnyttjande av parkeringsplatser
Bakgrund
Som boende i Frösunda och kommunpolitiskt aktiv i Solna vet jag att man som boende ibland har
svårigheter att hitta P-plats här i området.
Jag jobbar (på den halvtid då jag inte är kultur- och fritidskommunalråd) hos Unit4 –
affärssystemleverantören vid Frösunda Torg. Vi vill hjälpa till genom samutnyttjande av våra
besöksplatser som annars står tomma på kvällar, nätter och helger.
Sedan 2008 har ett antal hushåll i Frösunda haft parkeringstillstånd, och det har för det mesta
fungerat bra.

Erbjudandet
Boende i Frösunda får kostnadsfritt utnyttja UNIT4:s besöksplatser (utomhus) på kvällar, nätter och
helger. Boende får utnyttja platserna enligt följande:
•

Alla dagar, hela dygnet – utom vardagar mellan klockan 08:00 och 18:00.

•

Parkering får ske på platser markerade med UNIT4 logotyp (se brevhuvud ovan).

•

I bilens framruta måste ett särskilt parkeringstillstånd utfärdat av mig finnas synligt.

Var?
Från Gustav III:s Boulevard kör man in bakom vårt kontorshus (nummer 18) längs norra gaveln.
Parkeringen vetter alltså ut mot E4.

Parkeringstillstånd
För parkeringstillståndet gäller följande:
•

Du hämtar tillståndet hos mig – på något av följande platser (ring innan!):
o Unit4 - Gustav III:s Boulevard 18 (porten intill Thelins konditori).
o Solna stadshus i Solna centrum – Stadshusgången 2.

•

Du lämnar då uppgift om namn, adress, telefonnummer & mejladress.

•

Tillståndet gäller för en bil per person och är alltså inte knutet till en särskild bil.

•

Tillståndet gäller under den period som står angiven på tillståndet.
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•

Tillståndet ska ligga väl synligt i bilens framruta.

Förutsättningar
En förutsättning för detta arrangemang är att inga boende-bilar står på någon av besöksplatserna
under kontorstid.
Under 2016-2017 började det slarvas allt mer med detta, varför jag gjorde ett uppehåll under ett
halvår. Nu är jag beredd att återuppta arrangemanget och hoppas att ingen parkerar på kontortid.
Det är viktigt för oss att kunder, besökare och anställda inte behöver snurra omkring på gatorna
för att leta parkeringsplatser.
Observera att:
•

Antalet tillstånd är större än antalet platser. Boende med tillstånd har alltså inte en
”garanterad” tillgång till plats. Principerna ”först till kvarn” och ”i mån av plats” gäller.

•

Boende med tillstånd kan parkera på vilken som helst av de platser som är markerade med
vår logotyp som också syns på P-tillståndet.

•

Observera att tillståndet inte gäller för exempelvis Postens parkeringsplatser.
De behöver sina platser även utanför normal kontorstid.

•

Det finns inga uttag för motorvärmare på besöksplatserna. Inte heller kan man räkna med
annan snöröjning än den som normalt utförs på en besöksparkering.

•

Varken UNIT4, fastighetsförvaltaren eller fastighetsägaren kan göras ansvariga för inbrott,
parkeringsskador, stöld, halkolyckor, parkeringsböter eller liknande.

Eventuella parkeringsböter
Parkeringsbolag bevakar platserna och bötfäller ibland bilar som står där olovligen (även på nätter
och helger). Jag har meddelat dem hur alla giltiga parkeringstillstånd ser ut och var/när de gäller.
Skulle en kontrollavgift ändå utfärdas, så är detta en sak mellan den bötfällde och
parkeringsbolaget. Självklart hjälper jag till genom att jag kan intyga vilka parkeringstillstånd som
utfärdats. Däremot kan jag inget göra om parkeringsbolaget därefter inte undanröjer avgiften.

Snöröjning
Om vi får stora mängder snö, så får vi hjälpas åt så att snöröjarna kommer åt P-platserna. Om jag
får förhandsinformation om när snöröjning ska ske, så informerar jag om det via mejl.
Skulle det vara så att boende-bilar vid ett sådant tillfälle ”stått i vägen”, så hoppas jag på er hjälp
med att skotta undan snön för hand.
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Oanvända parkeringstillstånd
Om du flyttar eller av någon annan anledning inte behöver använda ditt tillstånd, så lämnar du
tillbaka det i receptionen hos Unit4.

Anmälan i vår reception behövs inte
På skyltarna vid besöksparkeringen står att besökare ska anmäla sig i receptionen. Det behövs inte
när man har den här typen av tillstånd.

Eventuella förändringar av villkoren
UNIT4 kan, utan föregående ”uppsägning”, förändra villkoren för samutnyttjandet av
besöksplatserna. I så fall meddelas detta genom anslag i trappuppgångarna och mejl.

Frågor?
Frågor besvaras av Peter Edholm på 0707-37 20 08 eller peter.edholm@unit4.com.

Hälsningar,

Peter Edholm
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