
Fastställande av förslag parkeringslösning 

Bakgrund till föreslagna förändringar: 
Efter avgiftsbeläggning på Skifteslagets stora parkering ser vi behov av att erbjuda fler 
avgiftsfria parkeringsplatser för personbilar på det ytor som GSS arrenderar.. 

Grötvik som besöksmål har generellt ökat sedan pandemin.  

Vi ser idag att allmänheten parkerar på GSS arrenderade ytor utanför bommen. Parkering av 
personbilar sker även på ställplatserna för husbilar. 
Allmänheten har att tillgå den avgiftsbelagda parkeringsytan. 

Vi behöver skapa mer ordning o reda på våra arrenderade ytor. 

Vi vidtar även åtgärder för att skapa mer parkeringsytor som tex 
✓ Trailers förvaras endast uppe på långvården 
✓ Avgiftshöjning för förvaring av trailers syftar till att minska antalet med uppmaning att i 

största möjliga mån förvara dessa hemma. 

Förslag 1: Införande av parkeringstillstånd med övervakning av Smartpark 
• Vi ingår ett avtal med SmartPark som idag kontrollerar Skifteslagets parkeringsyta. 
• Med ett parkeringstillstånd har man rätt att avgiftsfritt parkera på GSS område. 
• Fordon utan tillstånd som parkerar på GSS område kommer bötfällas. 
• Området GSS arrenderar kommer tydligt skyltas upp var det är tillåtet att parkera. 
• Parkeringstillstånd ges till  

o medlemmar med båt- eller vattenskoterplats,  
o medlemmar med säsongskort för båt och vattenskoter,  
o medlemmar som tidigare haft båtplats  
o medlemmar som är stugägare utan båtplats. 

• Parkeringstillståndet ges som huvudregel med ett parkeringstillstånd per hushåll. 
• Finns motivering och starka önskemål av två parkeringstillstånd per hushåll så 

hanteras även det. Dock ska man vara medveten om att det innebär en viss 
administrering. 

• Parkeringstillstånd är digitalt och kopplas till bilens registreringsnummer. 
• Den digitala registreringen administreras av utsedd person/personer och kan enkelt 

hanteras och uppdateras även av medlemmarna själva. 
  
Förslag 2:  att vi fortsatt samsas om parkeringsplatser utan parkeringstillstånd o 
övervakning  

• Allmänheten kommer fortsatt parkera på GSS parkeringsplatser 
• Bilparkering kommer fortsatt ske på ställplatserna  
• Trailers kommer sannolikt ställas på ytor avsedda för bilparkering 
• Sannolikt ett ökat tryck av personbilar tillhörande allmänheten som parkerar på GSS 

parkeringsplatser.


