Protokoll
Delegation för trafikärenden
2022-02-03

Malmö kommuns trafikföreskrifter
beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga:
Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04721

2022-02-03

Plats: Kristianstadsgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04717

2022-02-03

Plats: Kristianstadsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04716

2022-02-03

Plats: Kristianstadsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04714

2022-02-03

Plats: Kristianstadsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04713

2022-02-03

Plats: Kristianstadsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04712

2022-02-03

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

Sida 1 av 6

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04709

2022-02-03

Plats: Sölvesborgsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04708

2022-02-03

Plats: Listergatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04707

2022-02-03

Plats: Karlshamnsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04706

2022-02-03

Plats: Ivögatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04698

2022-02-03

Plats: Helsingborgsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04697

2022-02-03

Plats: Helsingborgsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04696

2022-02-03

Plats: Helsingborgsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04695

2022-02-03

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

Sida 2 av 6

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04694

2022-02-03

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04693

2022-02-03

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04578

2022-02-03

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04576

2022-02-03

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04575

2022-02-03

Plats: Friisgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04566

2022-02-03

Plats: Falsterbogatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04565

2022-02-03

Plats: Falsterbogatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04564

2022-02-03

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

Sida 3 av 6

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04563

2022-02-03

Plats: Claesgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04562

2022-02-03

Plats: Claesgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04559

2022-02-03

Plats: Claesgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04555

2022-02-03

Plats: Bangatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04554

2022-02-03

Plats: Bangatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04552

2022-02-03

Plats: Barkgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04549

2022-02-03

Plats: Barkgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04548

2022-02-03

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

Sida 4 av 6

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04539

2022-02-03

Plats: Ahlmansgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04538

2022-02-03

Plats: Ahlmansgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04537

2022-02-03

Plats: Ahlmansgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04536

2022-02-03

Plats: Ahlmansgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04535

2022-02-03

Plats: Almbacksgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04534

2022-02-03

Plats: Almbacksgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04533

2022-02-03

Plats: Almbacksgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04532

2022-02-03

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

Sida 5 av 6

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04531

2022-02-03

Plats: Bergsgatan
Trafikregel: Lastplats
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04524

2022-02-03

Plats: Bergsgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04518

2022-02-03

Plats: Bergsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04517

2022-02-03

Plats: Bergsgatan
Trafikregel: Parkering, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04511

2022-02-03

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

På Tekniska nämndens vägnar

Joakim Florén

Sida 6 av 6

1280 2021:04721

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kristianstadsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Kristianstadsgatans 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 C.

1280 2021:04721

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00965 om parkering
på Kristianstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04717

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kristianstadsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Kristianstadsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 15:e i månaden.

1280 2021:04717

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:03031 om parkering
på Kristianstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04716

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kristianstadsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Kristianstadsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04716

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02696 om parkering
på Kristianstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04714

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kristianstadsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Kristianstadsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden 4:e dagen i månaden klockan 12.00 - 16.00.

1280 2021:04714

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00916 om parkering
på Kristianstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04713

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kristianstadsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Kristianstadsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden 4:e dagen i månaden klockan 08.00 - 12.00.

1280 2021:04713

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00915 om parkering
på Kristianstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04712

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kristianstadsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Kristianstadsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 2:a i månaden.

1280 2021:04712

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02165 om parkering
på Kristianstadsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04709

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Sölvesborgsgatan och Karlshamnsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Sölvesborgsgatans södra sida och Karlshamnsgatans
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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04709

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02890 om parkering
på Karlshamnsgatan och Sölvesborgsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04708

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Listergatan och Karlshamnsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Listergatans södra sida och Karlshamnsgatans västra
sida 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04708

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02889 om parkering
på Karlshamnsgatan och Listergatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04707

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Karlshamnsgatan, Karlskronaplan och Listergatan;
beslutade den 3 februari 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 Karlshamnsgatans östra sida, Karlskronaplans nordöstra
sida och Listergatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04707

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00861 om parkering
på Karlshamnsgatan, Karlskronaplan och Listergatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04706

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ivögatan;
beslutade den 3 februari 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 Ivögatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 2:a i månaden.

1280 2021:04706

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00858 om parkering
på Ivögatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04698

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Helsingborgsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Helsingborgsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04698

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02861 om parkering
på Helsingborgsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04697

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Helsingborgsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Helsingborgsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04697

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00832 om parkering
på Helsingborgsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04696

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Helsingborgsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Helsingborgsgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04696

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00830 om parkering
på Helsingborgsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04695

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Henrik Smithsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Henrik Smithsgatan 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 2021:04695

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00829 om parkering
på Henrik Smithsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04694

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Friisgatan;
beslutade den 3 februari 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 Friisgatans 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 - 12.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa C.

1280 2021:04694

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00789 om
ändamålsplats på Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04693

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 3 februari 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 C.

1280 2021:04693

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00966 om parkering
på Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04578

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 3 februari 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 C.

1280 2021:04578

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00980 om parkering
på Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04576

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 3 februari 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04576

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02893 om parkering
på Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04575

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Friisgatan;
beslutade den 3 februari 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 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04575

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00881 om parkering
på Friisgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04566

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Falsterbogatan;
beslutade den 3 februari 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 Falsterbogatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04566

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02866 om parkering
på Falsterbogatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04565

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Falsterbogatan;
beslutade den 3 februari 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 Falsterbogatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04565

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02865 om parkering
på Falsterbogatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04564

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Falsterbogatan;
beslutade den 3 februari 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 Falsterbogatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 08:00 - 12:00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04564

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00964 om parkering
på Falsterbogatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04563

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Claesgatan;
beslutade den 3 februari 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 Claesgatans västra 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 C.

1280 2021:04563

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00984 om parkering
på Claesgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04562

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Claesgatan;
beslutade den 3 februari 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 Claesgatans 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 C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 15:e i månaden.

1280 2021:04562

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:03027 om parkering
på Claesgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04559

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Claesgatan;
beslutade den 3 februari 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 Claesgatans 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 C.
Parkering är dock förbjuden 2:a dagen i månaden klockan 18.00 - 22.00.

1280 2021:04559

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00924 om parkering
på Claesgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04555

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bangatan;
beslutade den 3 februari 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 Bangatan 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 C.

1280 2021:04555

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00987 om parkering
på Bangatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04554

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bangatan;
beslutade den 3 februari 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 Bangatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden 6:e dagen i månaden klockan 18.00 - 22.00.

1280 2021:04554

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00940 om parkering
på Bangatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04552

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Barkgatan;
beslutade den 3 februari 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 Barkgatans 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 C.

1280 2021:04552

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00986 om parkering
på Barkgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04549

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Barkgatan;
beslutade den 3 februari 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 Barkgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04549

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02888 om parkering
på Barkgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04548

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Barkgatan;
beslutade den 3 februari 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 Barkgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04548

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00853 om parkering
på Barkgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04539

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ahlmansgatan;
beslutade den 3 februari 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 Ahlmansgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04539

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02896 om parkering
på Ahlmansgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04538

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ahlmansgatan;
beslutade den 3 februari 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 Ahlmansgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04538

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02895 om parkering
på Ahlmansgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04537

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ahlmansgatan;
beslutade den 3 februari 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 Ahlmansgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04537

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02862 om parkering
på Ahlmansgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04536

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ahlmansgatan;
beslutade den 3 februari 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 Ahlmansgatans 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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden 6:e dagen i månaden klockan 18.00 - 22.00.

1280 2021:04536

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00935 om parkering
på Ahlmansgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04535

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 3 februari 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 Almbacksgatans 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 C, Boende GK-C.

1280 2021:04535

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:03834 om parkering
på Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04534

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 3 februari 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 Almbacksgatans 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 C.

1280 2021:04534

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00989 om parkering
på Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04533

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 3 februari 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 södra sida enligt kartbild får fordon
parkeras endast mot avgift vardagar utom vardag före sön- och helgdag klockan
09.00 - 18.00. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att
stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).
Avgift enligt taxa C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04533

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00825 om parkering
på Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04532

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Almbacksgatan;
beslutade den 3 februari 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 norra sida och Helsingborgsgatans
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 C, Boende GK-C.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 16:e i månaden.

1280 2021:04532

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2021:02187 om parkering
på Almbacksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04531

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Bergsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Bergsgatans 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 - 16.00.
Övrig tid får fordon parkeras endast mot avgift.
Avgift enligt taxa B.

1280 2021:04531

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2019:03771 om
ändamålsplats på Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04524

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bergsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Bergsgatans 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 2021:04524

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00985 om parkering
på Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04518

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bergsgatan;
beslutade den 3 februari 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 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 2021:04518

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:01389 om parkering
på Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04517

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bergsgatan;
beslutade den 3 februari 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 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 2021:04517

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00842 om parkering
på Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04511

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bergsgatan;
beslutade den 3 februari 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 Bergsgatans 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 2021:04511

Denna författning träder i kraft den 10 februari 2022 då 1280 2020:00833 om parkering
på Bergsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

