
Den här foldern vänder sig till dig som givit oss på Aimo Park 
i uppdrag att bevaka  din parkering.

För att undvika att de som parkerar hos dig får onödiga kontrollavgifter, kan du beställa 
parkeringstillstånd från oss. På följande sidor hittar du information om vilka tillstånd som finns 
och hur du beställer dem.

Mer information

Vill du veta mer om parkeringstillstånd, kontakta vår kundservice på: 0771-96 90 04

Beställ parkeringstillstånd
Du som redan tecknat avtal med oss kan beställa nya parkeringstillstånd på aimopark.se

Parkeringstillstånd för Stockholm

Aimo Park -
Parkeringstillstånd



Entreprenörtillstånd
P-tillstånd för externa entreprenörer.
Det här tillståndet kan utfärdas till externa 
personer eller företag som utför entreprenad åt 
fastighetsägaren och har ett behov av att
besöka anläggningen regelbundet. Tillståndet ger
innehavaren rätt att parkera fritt men, så 
långt det är möjligt, inom ramen för gällande 
parkeringsregler. Parkering på gräsytor, framför 
bommar eller på annat olämpligt sätt är
inte tillåtet

Jourtillstånd
P-tillstånd för företag med avtal om så kallad 
Jourverksamhet.
Det här tillståndet kan utfärdas till personer eller 
företagsom arbetar med lokal jourverksamhet 
och har ett behov avatt besöka anläggningen 
regelbundet, främst på obekväma tider. 
Tillståndet gerinnehavaren rätt att parkera fritt 
men, så långt det ör möjligt,inom ramen för 
gällande parkeringsregler. Parkering pågräsytor, 
framför bommar eller på annat olämpligt sätt är 
inte tillåtet.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Entreprenörtillstånd 
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Jourtillstånd
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

Parkeringstillstånd för Stockholm

Förvalningstillstånd
P-tillstånd för lokal förvaltning.
Det här tillståndet kan utfärdas till personer eller 
företag som arbetar med lokal jourverksamhet 
och har ett behov av att besöka anläggningen 
regelbundet, främst på obekväma tider. Till-
ståndet gerinnehavaren rätt att parkera fritt men, 
så långt det ör möjligt,inom ramen för gällande 
parkeringsregler. Parkering pågräsytor, framför 
bommar eller på annat olämpligt sätt ärinte tillåtet.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Förvaltningstillstånd
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

Personaltillstånd
P-tillstånd för personal. 
Det här tillståndet utfärdas för att ge 
anställda rätt att parkera sin bil i anslutning till 
arbetsplatsen. Tillståndet visar att den anställde 
har rätt till en parkeringsplats på området och 
kan (om så önskas) också berättiga till lägre 
parkeringstaxor. Gällande parkeringsregler ska 
efterföljas av innehavaren.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Personaltillstånd
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX



Lastning och lossning
P-tillstånd för lastning och lossning.  
Det här tillståndet kan utfärdas till personer 
eller företag som av särskilda skäl behöver 
parkera i zoner där det egentligen råder 
parkeringsförbud. Tillståndet ger innehavaren 
rätt att parkera i 15, 30, 45 eller 60 minuter. 
Tiden bestämmer du själv.

Besökstillstånd
P-tillstånd för besökare. 
Det här tillståndet utfärdas till besökare som ska 
ges möjlighet att parkera, t ex på en arbets-
plats eller boendeparkering, under en begränsad 
tid. Gällande parkeringsregler ska efterföljas av 
innehavaren.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Lastning och lossning 30 min
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Besökstillstånd
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

Parkeringstillstånd för Stockholm

Boendetillstånd
P-tillstånd för boende. 
Det här tillståndet kan utfärdas t ex av bostads-
rättsföreningar eller bostadsbolag som vill ge 
boende möjlighet att parkera intill bostaden. 
Tillståndet visar att den boende har rätt till en 
parkeringsplats på området och kan (om så önskas) 
också berättiga till lägre parkeringstaxor. Gällande 
parkeringsregler ska efterföljas av innehavaren.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Boendetillstånd
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

Oreserverad plats
P-tillstånd för oreserverad plats. 
Det här tillståndet ger innehavaren rätt att 
parkera – i mån av ledig plats – under de dagar 
och tider som tillståndet gäller. Innehavaren 
behöve inte erlägga taxa i betalautomaten, utan 
parkerar fritt under avtalad tillståndstid. Gällande 
parkeringsregler ska efterföljas. Parkering får inte 
ske på reserverad/förhyrd plats.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Oreserverad plats
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX



Reserverad plats
P-tillstånd för reserverad/förhyrd plats. 
Det här tillståndet ger innehavaren rätt att 
parkera – i en specifi k p-ruta – under de dagar 
och tider som tillståndet gäller. Innehavaren 
behöver inte erlägga taxa i betalautomaten, utan 
parkerar fritt under avtalad tillståndstid.

Tillfälligt parkeringstillstånd
Tillfälligt p-tillstånd. 
Det här tillståndet ger innehavaren rätt att – 
under en begränsad tidsperiod – använda en 
viss parkering. Ni väljer själv vilket område, 
vilken typ av mark samt hur länge (max 28 
dagar) som tillståndet ska vara giltigt. Tillfälliga 
parkeringstillstånd lämpar sig väl t.ex. vid 
byggarbeten eller vid flytt.

2022-01-01    2022-12-31

Adress till P-område
Stockholm

Reserverad plats
Avgift erlagd

P-tillstånd: XXXXX

Mer information
Vill du veta mer om parkeringstillstånd, kontakta 
vår kundservice på: 0771-96 90 04 

Beställ parkeringstillstånd
Du som redan tecknat avtal med oss kan beställa nya parkeringstillstånd  
på aimopark.se

Parkeringstillstånd för Stockholm

Aimo Park


