Bilaga P1

Parkera med SMS
Nu inför vi elektronisk parkering i Järla sjö. Ute i området kommer det att finnas information om hur
parkeringen med SMS fungerar. Att parkera med SMS innebär inga lappar i rutan man använder helt
enkelt bilens registreringsnummer. Vi behöver heller inga boendetillstånd då månadsparkeringen
registreras på den folkbokfördes adress. Firma och leasingbilar behandlas på samma sätt när man har
förarens folkbokförings adress.

Så här gör man en vanlig besöksparkering:
För att starta en parkering skickar du ett SMS med zonkod 1149 (för Järla sjö), fordonets
registreringsnummer och ditt personnummer (behövs endast första gången) till nummer 0700-404040.
Ex. 1149 ABC123 5804233912.
Du avslutar själv parkeringen genom att SMS:a ordet Avsluta till 0700-404040. Du betalar på så sätt
endast för den tiden du faktiskt utnyttjat. OBS! Det går endast att avsluta parkeringen ifrån det nummer
som användes vid starten av parkeringen.

Så här gör man en boendeparkering:
För att köpa en månadsparkering skriv er du bara ett M före zonkoden ex. M1149. En månadsparkering
behöver du inte själv avsluta. Du får då ett påminnelse-SMS ett dygn innan månadsparkeringen löper
ut. Följ sedan instruktionen i meddelandet.
Alla parkeringsköp du gör under en kalendermånad faktureras till dig i början av nästkommande
månad. Den skickas antingen i pappersform till din folkbokförda adress (avgift 25kr) eller
elektroniskt via ett SMS till din mobil (gratis). Meddela SMS-parkering vilken form du vill betala.
Automaten på Gustav de Lavals torg tar alla kort och du betalar som vanligt och det finns skyltar i
området som förklarar hur det fungerar.

Instruktionsskylt
Så här ser instruktionsskyltarna
ut som finns utplacerade runt om
i Järla sjö.
Om tjänsten
Tjänsten tillhandahålls av SMS
Park®. Mer information om hur
det fungerar finns på
www.smspark.se. Frågor om
tjänsten kan ställas till företagets
kundtjänst på
0772 - 10 10 10.

Postadress
Järla sjö samfällighet
Turbinvägen 11B
131 60 Nacka

Hemsida:
www.jarlasjo.se

Telefon
08-716 36 10

Mobil
0702 98 98 95

E-Post
info@jarlasjo.se
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