Parkering inom Hyllie-området

2016-11-13

Parkering inom p-ytan Norr (endast personbilsregistrerade fordon)
Taxan är för närvarande 15 kr/tim, 50 kr/5 tim, 120 kr/dygn.
Under vissa förutbestämda evenemangsdagar då parkeringen är bemannad är taxan 50 kr/kalenderdygn (fram till kl.
24,00).
Parkering för lätta släpfordon
Inom ytan finns 30 platser för lätta släpfordon. Dessa är skyltade med ”P, endast släp” och placerade från mässan sett
längst bort på ytan. När släp parkeras här skall biljetten placeras så att den är synlig på släpet. Om biljetten inte kan
placeras på släpet eller inte kan placeras synlig för vakt skall den lämnas in till Parkering Malmös expedition i P-huset
Hyllie(Arenagatan 12) tillsammans med släpets registreringsnummer. Bil + släp = 2 biljetter
Expeditionens öppettider är kl.06.00 – 24.00 alla dagar.

Parkering inom p-ytan Väster
Taxan är för närvarande 15 kr/tim, 50 kr/5 tim, 120 kr/dygn.
Tunga fordon (över 3,5 ton), stora fordon eller släp
Parkering är endast tillåten på den Västra parkeringsytans bortre del inom Hyllie-området (den del som har grus som
markunderlag).
Biljetten ska ligga väl synlig utifrån. Om biljetten inte kan placeras på fordonet eller om den inte är synlig när man står
utanför fordonet skall biljetten lämnas in till Parkering Malmös expedition i P-huset Hyllie (Arenagatan 12) tillsammans
med fordonets registreringsnummer.
Expeditionens öppettider är kl.06.00 – 24.00 alla dagar.

Parkering inom p-ytan Öster (endast personbilsregistrerade fordon)
Ytan kommer succesivt att bebyggas med start 2017.
Taxan är för närvarande 15 kr/tim, 50 kr/5 tim, 120 kr/dygn.

Parkering för rörelsehindrade på Norr, Väster och Öster
Inom ytorna finns ett flertal platser för personer med tillstånd för rörelsehindrade. Dessa är avgiftsfria i 24 timmar och
kan utnyttjas i mån av plats. Parkering på annan p-plats är avgiftsfri i 24 timmar. Förutsättning är dock att tillstånd för
rörelsehindrade finns synligt i fordonets vindruta.

P-huset Hyllie (endast personbilsregistrerade fordon)
På bottenplan i Parkeringshuset finns vår expedition som är bemannad alla dagar kl. 06.00-24.00.
I parkeringshuset är endast personbilar tillåtna att parkera.
Taxan är för närvarande 25 kr/tim, 140 kr/dygn dag 1-4, 35 kr/dygn dag 5 och framåt.
Parkering för rörelsehindrade
I P-huset på plan 2 finns 4 st platser för personer med tillstånd för rörelsehindrade. Dessa är avgiftsbelagda och kan
utnyttjas i mån av plats.

För frågor kontakta oss
Parkering Malmö, tel. 040-605 69 44

