Protokoll
Delegation för trafikärenden
2022-01-27

Malmö kommuns trafikföreskrifter
beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga:
Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04775

2022-01-27

Plats: Torpgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04774

2022-01-27

Plats: Torpgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04773

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04772

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04771

2022-01-27

Plats: Almbacksgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04770

2022-01-27

Plats: Almbacksgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
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Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04769

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04768

2022-01-27

Plats: Klostergatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432. Samt komplettering med
boende, 2x tillståndsinnehavare som förare.
LTF-beteckning: 1280 2021:04766

2022-01-27

Plats: Almbacksgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04765

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04764

2022-01-27

Plats: Klostergatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04763

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04762

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04761

2022-01-27

Plats: Smedjegatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.

Sida 2 av 9

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04760

2022-01-27

Plats: Spångatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04759

2022-01-27

Plats: Smedjegatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04758

2022-01-27

Plats: Kapellgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04757

2022-01-27

Plats: Kapellgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04756

2022-01-27

Plats: Rådmansgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04755

2022-01-27

Plats: Rådmansgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04754

2022-01-27

Plats: Södra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04752

2022-01-27

Plats: Andréelundsvägen
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
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Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04750

2022-01-27

Plats: Andréelundsvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04749

2022-01-27

Plats: Södra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04748

2022-01-27

Plats: Andréelundsvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04747

2022-01-27

Plats: Södra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04746

2022-01-27

Plats: Smedjegatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04745

2022-01-27

Plats: Norra Skolgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04744

2022-01-27

Plats: Norra Skolgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04743

2022-01-27

Plats: Smedjegatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
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Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04741

2022-01-27

Plats: Carl Gustafs väg
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04740

2022-01-27

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04739

2022-01-27

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04738

2022-01-27

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04737

2022-01-27

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04736

2022-01-27

Plats: Monbijougatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04735

2022-01-27

Plats: Monbijougatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04734

2022-01-27

Plats: Monbijougatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
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Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04733

2022-01-27

Plats: Möllevångsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04732

2022-01-27

Plats: Möllevångsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04731

2022-01-27

Plats: Möllevångsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04730

2022-01-27

Plats: Möllevångsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04729

2022-01-27

Plats: Solters plan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04726

2022-01-27

Plats: Slöjdgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04725

2022-01-27

Plats: Slöjdgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04724

2022-01-27

Plats: Slöjdgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
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Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04723

2022-01-27

Plats: Klostergatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04722

2022-01-27

Plats: Borgmästaregatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04647

2022-01-27

Plats: Norra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04646

2022-01-27

Plats: Norra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04645

2022-01-27

Plats: Norra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04644

2022-01-27

Plats: Norra Skolgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04558

2022-01-27

Plats: Nikolaigatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04557

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.

Sida 7 av 9

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04556

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04553

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04233

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04232

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04231

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04230

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04229

2022-01-27

Plats: Södra Förstadsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04227

2022-01-27

Plats: Bergsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.

Sida 8 av 9

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04223

2022-01-27

Plats: Bergsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.

På Tekniska nämndens vägnar

Joakim Florén

Sida 9 av 9

1280 2021:04775

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Torpgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Torpgatans östra sida enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04775

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00886 om parkering på
Torpgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04774

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Torpgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Torpgatans västra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04774

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03019 om parkering på
Torpgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04773

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Spångatans norra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04773

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03010 om parkering på
Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04771

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Almbacksgatans norra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04771

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03016 om parkering på
Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04772

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Spångatans norra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 14:e i månaden.

1280 2021:04772

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03009 om parkering på
Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04770

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträcka på Almbacksgatans parkerings ficka enligt kartbild får
fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04770

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03008 om parkering på
Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04769

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Spångatans södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04769

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03829 om parkering på
Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04768

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Klostergatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Klostergatans norra sida enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.

1280 2021:04768

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00900 om parkering på
Klostergatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04766

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Almbacksgatans östra och södra sida enligt kartbild får
fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04766

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03582 om parkering på
Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04764

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Klostergatan och Munkgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Klostergatans norra sida och Munkgatans södra sida
enligt kartbild får fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att
stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt
trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 20:e i månaden.

1280 2021:04764

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03786 om parkering på
Klostergatan och Munkgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04765

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Spångatans norra sida enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04765

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00890 om parkering på
Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04763

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Spångatans norra sida enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04763

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00888 om parkering på
Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04762

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Spångatans södra sida enligt kartbild ska vara ändamålsplats
för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag utom vardag före
sön- och helgdag klockan 07.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan
07.00 - 14.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04762

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03124 om
ändamålsplats på Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04761

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Smedjegatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Smedjegatans sydvästra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 07.00 - 12.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04761

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03103 om
ändamålsplats på Smedjegatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04760

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Spångatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Spångatans södra sida enligt kartbild ska vara ändamålsplats
för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag utom vardag före
sön- och helgdag klockan 07.00 - 18.00 och vardag före sön- och helgdag klockan
07.00 - 14.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04760

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03119 om
ändamålsplats på Spångatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04759

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Smedjegatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Smedjegatans parkeringplats enligt kartbild får endast
fordon med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap.
8 § trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.

1280 2021:04759

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00892 om parkering på
Smedjegatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04758

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kapellgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Kapellgatans östra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04758

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:02684 om parkering på
Kapellgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04757

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kapellgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Kapellgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 20:e i månaden.

1280 2021:04757

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03788 om parkering på
Kapellgatan och Nikolaigatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04756

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Rådmansgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Rådmansgatan enligt kartbild får fordon parkeras endast
mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04756

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03025 om parkering på
Rådmansgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04755

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Rådmansgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Rådmansgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 20:e i månaden.

1280 2021:04755

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03802 om parkering på
Rådmansgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04754

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Södra Skolgatan enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04754

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03018 om parkering på
Södra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04752

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Andréelundsvägen;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Andréelundsvägens södra sida enligt kartbild får endast
fordon med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap.
8 § trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04752

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00903 om parkering på
Andréelundsvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04750

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Andréelundsvägen;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade platser på Andréelundsvägens norra sida enlig kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04750

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03015 om parkering på
Andréelundsvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04749

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Södra Skolgatans västra körbanas östra sida enligt kartbild
får fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller
parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04749

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03017 om parkering på
Södra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04748

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Andréelundsvägen;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Andréelundsvägens södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04748

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03583 om parkering på
Andréelundsvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04747

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Södra Skolgatans östra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04747

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03848 om parkering på
Södra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04746

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Smedjegatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Smedjegatans södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04746

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03022 om parkering på
Smedjegatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04745

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Norra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Norra Skolgatans västra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 07.00 - 11.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04745

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03102 om
ändamålsplats på Norra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04743

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Smedjegatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Smedjegatans södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04743

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03825 om parkering på
Smedjegatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04744

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Norra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Norra Skolgatans östra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 09.00 - 18.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04744

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03101 om
ändamålsplats på Norra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Sarah Palvin

1280 2021:04741

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Carl Gustafs väg och Smedjegatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Carl Gustafs vägs nordöstra och Smedjegatans södra
sida enligt kartbild får fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att
stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt
trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04741

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03033 om parkering på
Carl Gustafs väg och Smedjegatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04740

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Friisgatans södra sida enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.

1280 2021:04740

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00901 om parkering på
Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04739

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Friisgatans norra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04739

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03014 om parkering på
Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04738

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Friisgatans södra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04738

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03589 om parkering på
Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04737

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Friisgatans södra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04737

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03587 om parkering på
Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04736

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Monbijougatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Monbijougatans norra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04736

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03013 om parkering på
Monbijougatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04735

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Monbijougatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Monbijougatans södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04735

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03792 om parkering på
Monbijougatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04734

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Monbijougatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Monbijougatan södra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 08.00 - 12.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04734

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03098 om
ändamålsplats på Monbijougatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04733

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Möllevångsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Möllevångsgatans södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04733

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03035 om parkering på
Möllevångsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04732

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Möllevångsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Möllevångsgatans norra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04732

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03012 om parkering på
Möllevångsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04731

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Möllevångsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Möllevångsgatans södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04731

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03796 om parkering på
Möllevångsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04730

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Möllevångsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcks på Möllevångsgatans norra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 20:e i månaden.

1280 2021:04730

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03793 om parkering på
Möllevångsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04729

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Solters plan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Solters plans norra och södra sida enligt kartbild får
fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.

1280 2021:04729

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03826 om parkering på
Solters plan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04726

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Slöjdgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Slöjdgatans norra sida enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.

1280 2021:04726

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00897 om parkering på
Slöjdgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04725

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Slöjdgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Slöjdgatans södra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04725

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03024 om parkering på
Slöjdgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04724

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Slöjdgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Slöjdgatans norra sida enligt kartbild får fordon parkeras
endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 20:e i månaden.

1280 2021:04724

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03815 om parkering på
Slöjdgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04723

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Klostergatan och Munkgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Klostergatans södra och Munkgatans norra sida enligt
kartbild får fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna
eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04723

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03032 om parkering på
Klostergatan och Munkgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04722

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästaregatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Borgmästaregatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 20:e i månaden.

1280 2021:04722

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03787 om parkering på
Borgmästaregatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04647

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Norra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Norra Skolgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04647

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03021 om parkering på
Norra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Joel Jönsson

1280 2021:04646

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Norra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Norra Skolgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04646

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03020 om parkering på
Norra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Joel Jönsson

1280 2021:04645

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Norra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Norra Skolgatans östra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04645

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03801 om parkering på
Norra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Joel Jönsson

1280 2021:04644

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Norra Skolgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Norra Skolgatans östra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04644

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03799 om parkering på
Norra Skolgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Joel Jönsson

1280 2021:04558

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Nikolaigatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Nikolaigatans östra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B, Boende GK-D.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 12:e i månaden.

1280 2021:04558

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:03034 om parkering på
Nikolaigatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04557

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Södra Förstadsgatans västra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 08.00 - 11.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04557

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2021:01258 om
ändamålsplats på Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04556

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Södra Förstadsgatans östra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 08.00 - 16.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04556

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03691 om
ändamålsplats på Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04553

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
Markerad sträcka på Södra Förstadsgatans östra sida enligt kartbild ska vara
ändamålsplats för lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods vardag
utom vardag före sön- och helgdag klockan 07.00 - 16.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04553

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03690 om
ändamålsplats på Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04233

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Södra Förstadsgatan enligt kartbild får endast fordon
med rörelsehindrade som är innehavare av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 §
trafikförordningen (1998:1276) parkeras.
Parkering är dock tillåten endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04233

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2020:00887 om parkering på
Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04232

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Södra Förstadsgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04232

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03846 om parkering på
Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04231

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på Södra Förstadsgatans östra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04231

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03845 om parkering på
Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04230

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Södra Förstadsgatans västra och östra sida enligt
kartbild får fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna
eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen
(1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04230

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03844 om parkering på
Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04229

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Södra Förstadsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Södra Förstadsgatans östra sida enligt kartbild får
fordon parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera
där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04229

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03843 om parkering på
Södra Förstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04227

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bergsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Bergsgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04227

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03856 om parkering på
Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04223

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bergsgatan;
beslutade den 27 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerade sträckor på Bergsgatans västra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är
förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04223

Denna författning träder i kraft den 3 februari 2022 då 1280 2019:03854 om parkering på
Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

