
Vi har parkeringsövervakning i Krusboda av Servisec AB

Enligt Krusbodas trafikordning är det inte tillåtet att parkera på gångar och torg inom 

Krusboda. Avtal har därför tecknats med P-service i syfte att minska antalet olovligt 

parkerade bilar inne i området, Servisec patrullerar regelbundet av området men boende 

kan även ringa dem på tel:08-522 224 07 om det står bilar inne i området. 

Lastning och lossning får ske inne på området så länge det är aktivitet vid bilen, det 

räcker inte att dörrarna står öppna, i övrigt är det P-förbud.  

Om fastighetsägaren ska ha en hantverkare eller av annan anledning behöver ha ett fordon 

parkerat utanför sin fastighet måste fastighetsägaren kontakta ASK:s kontor, för att ansöka 
om ett digitalt tillfälligt P-tillstånd, mail ask@ask-krusboda.se. Var ute i god tid. 

De parkeringstillstånd som ASK kan dela ut gäller ENDAST för gångarna där parkering normalt inte är 

tillåten. Då syftet är att minska antalet fordon i området tilldelas normalt ETT parkeringstillstånd knutet 

till den aktuella adressen.  
Parkeringstillstånd utställda av garagesamfälligheterna gäller INTE som tillstånd för att parkera inne 

vid fastigheterna. (Gångarna) 

Tillfälliga parkeringstillstånd kan beviljas vid följande tillfällen: 

1) Vid flyttning (Flyttillstånd) kan tillfälligt P-tillstånd beviljas för hushållet (Det kan alltså överlåtas till

inflyttande ny ägare). P-tillstånd beviljas för de dagar som flytten kommer att utföras och tiden är

mellan 06-23. INTE NATTETID.

2) Då ett hushåll kommer ha hantverkare eller entreprenörer som arbetar (service, underhåll,

reparation, anläggnings och byggarbeten) i fastigheten. P-tillstånd beviljas för aktuell adress de dagar

som arbete kommer utföras i fastigheten, tiden mellan 07-19. INTE NATTETID

OBS! Då strävan är att begränsa antalet fordon inom Krusboda, utfärdas normalt ETT p-tillstånd 

kopplat till aktuell adress. 

3) Vid transport till fastigheten, om man har transport av stora och/eller tunga saker. P-tillstånd

beviljas för den dagen (datum) transporten skall utföras och normalt utfärdas p-tillståndet för 3

timmar.
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