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Nya parkeringsregler
Under hösten och vintern 2019 blir parkeringarna vid fastigheter som
ägs av Huddinge Samhällsfastigheters avgiftsbelagda. Kultur- och
fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar kommer generellt
omfattas av regler för idrottsanläggningar, vilket innebär tre timmar
fri parkering och därefter avgift.
Följande av kultur-och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar
berörs:
Sjödalen/Fullersta
•
•
•
•
•

Storängshallen, Förrådsvägen 1
Sundbygård (enbart p-platser utanför bommen), Sundby Gårdsväg 1–9
ABF Studiehem, Kommunalvägen 26, Kyrkogårdsvägen 2–4
Tonsalen, Teater Slava, Kyrkogårdsvägen 6
Källbrinks IP/Nytorps café, Gamla Stockholmsvägen 81–92

Flemingsberg/Visättra
•

Visättra Sportcenter (enbart stora parkeringen), Kvarnängsvägen 12

Skogås/Trångsund
•
•
•
•

Skogåshallen, Laduvägen 2, Österleden 7
Skogås racketcenter, Österleden 9
Stortorps bygdegård, Bygdegårdsvägen 12, Printz väg 2
Stortorps IP, Forsfararvägen 2, Printz väg7-15

Stuvsta/Snättringe
•
•
•

Hembygdsgården (Scoutgården), Vikingavägen 21
Björkängens IP, Sjövägen 23
Stuvsta IP, Djupdalsvägen 21, Fotbollsvägen 30–34

Vårby/Segeltorp
•
•
•
•

Långängens gård (Gömmargården), Långängskroken 4
Segeltorpshallen, Långängskroken 1–3
Magasinet, Mäster Lorentz väg 3

Detta kommer att gälla
•
•
•
•
•
•

Besökare följer de anvisningar som finns på skyltar vid parkeringsplatsen.
Vid kultur- och fritidsförvaltningens lokaler på ovanstående lista parkerar
besökare utan avgift tre timmar/dag. Man måste dock registrera sin
parkering via sms eller i SMS Park-appen.
P-skiva kommer inte att kunna användas.
Efter tre timmar måste avgift betalas antingen via SMS Park-appen eller
genom att skicka ett sms.
Parkeringsavgifterna införs under en ettårig försöksperiod och kommer att
utvärderas kontinuerligt.
De nya reglerna gäller från och med att ny skyltning är på plats.

Mer information
På Huddinge Samhällsfastigheters webb finns information om hur registrering av
fri parkering (3 timmar) och betalning går till. Bra att ha koll på är att alternativet
pappersfaktura medför en fakturaavgift. Närmare information om olika betalsätt
kan fås av SMS-Park.
Huddinge Samhällsfastigheter
https://www.husf.se/foer-vaara-hyresgaester/nyheter/2019/nya-parkeringsregler/
Mejla frågor till: parkeringstillstand@husf.se. Tel: 08-535 320 10
SMS-Park
https://smspark.se/
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