2021-07-05

Information till hyresgäster på Hedvigsholmen
Kommande renovering av parkeringsytan på Hedvigsholmen kommer att göras i 2 etapper med start i
slutet av augusti 2021. I detta skede skickar vi gemensam information till alla Er som hyr
parkeringsplats inom området. Renoveringen kommer att göras i 2 etapper och vilka platser det berör
kan ni se i kartbild längst ned. Det kommer bli ny beläggning samt standardmått på p-platsernas bredd.
Vid starten och under byggtiden kommer vi ha information löpande inom parkeringsområdet samt på
färjan och www.kungalv.se/boendeparkeringmarstrand. Om ni har satt upp personliga skyltar
alternativt andra saker för att markera er plats ber vi er ta tillvara det ni önskar spara då vi annars
bortforslar och slänger det.
Efter renoveringen får ingen åverkan i asfalten göras eller personliga skyltar sättas upp.
Ditt p-tillstånd ses som en månadsbiljett +, där du får parkera 14 dygn i följd utan att flytta på din bil.
P-tillståndet gäller på följande ytor: Danske sten, Badhålan 1 och 2, Muskeviken och Mjölkekilen.
Använd bifogat parkeringstillstånd som ska vara väl synligt i framrutan med framsidan uppåt så att pvakten ser att ni har tillåtelse att parkera på anvisad yta utan att erlägga avgift.
Observera! P-tillståndet är en värdehandling och borttappat tillstånd kan inte ersättas.
Sedan p-tillståndet trycktes har vi ändrat så att alla MB+ parkeringar gäller så bortse från att
det står anvisad del av Danske sten.
Ni som har platser inom etapp 1 måste flytta era bilar till ovanstående parkeringar senast fredag 27
augusti klockan 07.00. Vi kommer att besiktiga ytan samma dag och de fordon som står kvar kommer
fordons flyttas mot sedvanlig kostnad som ägaren står för.
Etapp 1 beräknas starta i slutet av augusti till oktober och etapp 2 är mellan oktober och december.
Etapp 1
Rad 1, platsnummer: 9–129
Rad 2, platsnummer: 10–130
Rad 3, platsnummer: H01, 131–160, 300–321
Rad 4, platsnummer: H02, 322–375
Etapp 2
Rad 5, platsnummer: H03, 161–167, 377–383, 400–436
Rad 6, platsnummer: H04, 384–399, 501–516
Rad 7, platsnummer: 518–517, 704–700, 699–691
Rad 8, platsnummer: A-C, 452–459, D-F
Vid frågor kontakta oss på e-post: parkering@kungalv.se
Med vänlig hälsning
Parkeringsverksamheten
Trafik gata park
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