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Avgift för gästparkering 
 

Efter att Umeå Kommun och Bostaden infört avgifter på gästparkeringarna på sina områden 

på Östra Ersboda har vi sett en ökning av nyttjandet av våra gästparkering av personer som 

inte besöker boende i vår förening. Det har inneburit att det tidvis varit svårt för våra gäster att 

använda föreningens gästparkeringar. 

Det är mot den bakgrunden som styrelsen i Umeåhus 31 har beslutat att införa en 

parkeringsavgift på alla föreningens gästparkeringar från 1 april 2017.  

Kostnaden för att parkera kommer att vara 3 kronor per timme eller 25 kronor per dygn.  

Avgiften gäller alla timmar på dygnet och alla årets dagar. Avgiften gäller alla som parkerar, 

det vill säga alla gäster och alla boende i föreningen.  

Alla som nyttjar gästparkeringarna måste alltså betala. 

Skyltar med information om kostnaden och hur du och dina gäster ska betala kommer att 

sättas upp vid gästparkeringarna i god tid innan 1 april 2017. 

Liksom idag är fallet kommer ett vaktbolag också efter 1 april 2017 att kontrollera 

gästparkeringarna. Parkeringsvakterna ser att det är betalat genom sökning på 

registreringsnumret.  

Parkster är bolaget som administrerar avgifterna och Parkster erbjuder två sätt att betala för 

nyttjandet av gästparkeringarna. 

SMS  
Du kan betala din parkering med SMS. För att checka in din parkering dig skickar du: Zonkod 

Registreringsnummer Personnummer som SMS till nummer 0707131415. När du ska köra 

iväg checkar du ut din parkering och du betalar för tiden som du faktiskt stått parkerad. 

App 
Det går också att betala gästparkeringen med Parkster-appen som går att ladda ner till din 

smartphone. Appen läser av var du är och vilken taxa som gäller, du betalar bara för den tid 

du parkerar och du kan förlänga eller förkorta parkeringstiden. 

Parkeringsavgifter betalas månadsvis i efterskott med pappersfaktura (tillkommer en 

faktureringsavgift på för närvarande 25 kronor), e-postfaktura, Visa eller Mastercard. Även 

om du använder SMS-tjänsten görs alltså ingen debitering mot din telefonräkning eller 

kontantkort. 

Mer information finner du på www.parkster.se eller Parksters kundtjänst 0775 – 33 30 30. 

De nya reglerna kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida, www.umehus31.se. 


