
 
 

Till berörda som parkerar i Nacka Strand 
 
 
Nacka Strand 2019-12-09 
 
 
Information om nya zonkoder och betallösningar 
Modernisering p-automater 

Uppgradering av våra parkeringsautomater kommer att ske med start under december 2019 
och beräknas vara klart under januari 2020. Detta sker eftersom kortföretagen kräver högre 
säkerhet vid kortbetalningar. Automaterna byts eller görs om för att förenkla för dig som 
parkerar och ska lösa biljett. I samband med detta kommer även p-avgifterna att justeras 
något för första gången på många år.  

 

Utöver avgifterna enligt ovan så kommer man via 
appar att kunna köpa månadsbiljett i garagen för ca 
900 kr inkl. moms, ej fast plats.  

 

Boendeparkering 

Då Torggaraget kommer att bli en gemensamhetsanläggning under våren, troligen någon 
gång under Q1 2020, och därefter ägas gemensamt av flera olika ägare så kommer 
boendeparkering i Torggaraget att försvinna. Fram till dess kan boende i Brf Gustafshög, Brf 
Jakobsdalsvägen och Brf Himmelsbågen samt boende på Tändkulevägen med 
boendeparkeringskort att kunna köpa månadsbiljett för 550 kr/månad i de automater som 
finns i Cylindergaraget samt på Jakobsdalsvägen. Då de nya automaterna i Torggaraget inte 
kommer att ha någon funktion för boendeparkering kommer de boende i  Brf Gustafshög 
och Brf Himmelsbågen att hänvisas till p-automaterna i Cylindergaraget fram tills att 
Gemensamhetsanläggningen är bildad. 

Nya zonkoder 

Fler och fler betalar sin parkering via telefon och appar. Zonkoderna för parkering via 
telefonen (EasyPark och Phone Park) kommer under december /januari att ändras och bli 
betydligt flera då området har och kommer att delats upp med olika ägare. Det kommer 
exempelvis att bli olika zoner för de olika garagen, andra zoner för utomhusparkering på 
olika ställen. Den gamla zonen kommer därefter att försvinna efter en inkörningstid. Var 
observant när du betalar din parkering så rätt zonkod används. Skyltar om detta kommer att 
sättas upp vid infarter till alla garage samt vid samtliga biljettautomater. 

 
Med vänlig hälsning 
 
TAM Asset Management AB 
Förvaltningen 

Nya priser från  från 1/1 2020
Minsta avgift 15 kr
Per timme 15 kr/tim
Per dag 80 kr/dag (08-18)
Per natt 20 kr/natt (18-08)
Per dygn 100 kr/dygn
Per 7 dygn 320 kr/vecka
Per 14 dygn 500 kr/2veckor


