Boka parkering – så här gör du
För att kunna boka parkering måste du först registrera en intresseanmälan

När du registrerar en intresseanmälan ska du välja både i vilket område och på vilken
adress du söker, om det är p-plats eller garage eller kanske båda.
Välj först område, sedan adress och klicka på Lägg till. Du kan ha flera områden och
adresser som önskemål. Om du vill väljer du sedan typ av parkering och kanske
prenumeration. Klicka sedan på Spara.

Dina önskemål används sedan av systemet, både för vår prenumerationstjänst och till hjälp
för dig när du snabbt vill veta om det finns några lediga parkeringar där du söker, utan att
behöva leta bland alla lediga p-platser.
Om du väljer att prenumerera på information så kommer du att få e-post när det finns någon
p-plats ledig som matchar dina önskemål. Då kan du logga in dig på Mina Sidor och boka en
plats. OBS! Tänk på att det är ”först till kvarn” som gäller.

När du loggar in dig på Mina Sidor för att leta efter ledig parkering kan det se ut
på två sätt
Så här ser det ut om det just nu inte finns några lediga p-platser som matchar dina
önskemål. Klicka på P-platser för att hitta någon annan plats som kanske passar istället.

Så här ser det ut om det finns p-platser som matchar dina önskemål. Då kan du klicka på
Matchande p-platser för att se bara dessa, utan att behöva leta bland alla hundratals
platser.

Boka parkering
Välj plats genom att klicka på adressen

Då kommer du till nästa sida. Här ser du platsens id-nr, hyreskostnad, ledigdatum och karta
(så att du hittar rätt om du går ut och tittar på platsen INNAN du bokar den).
När du har bestämt dig för att göra en bokning måste du först acceptera ett kontrakt och
avtalsvillkoren (vi skriver inte papperskontrakt längre, bokningen är kontraktet), klicka sedan
på Anmäl intresse

Godkänna kontrakt
När du har anmält ditt intresse för en parkering kommer du direkt till kontraktsbilden där du
ska ”skriva under” kontraktet med en engångskod.

När du har fyllt i koden och klickat på Godkänn knappen får du detta meddelande.
Kontraktet är klart !

Om platsen är ledig nu, så kommer ditt kontrakt att gälla från den 15:e den här månaden eller
från den 1:a nästa månad beroende på när du har anmält ditt intresse för platsen. Vi skickar
den första hyresavin inom 1 vecka.

Mina Sidor
Här ser du alla dina aktuella kontrakt

Här ser du även dina kontrakt som inte har börjat gälla ännu

