Protokoll
Delegation för trafikärenden
2022-01-14

Malmö kommuns trafikföreskrifter
beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga:
Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04829

2022-01-14

Plats: S:t Knuts torg
Trafikregel: Upphörande
Motivering: Justering i samband med införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04728

2022-01-14

Plats: S:t Knuts torg
Trafikregel: Förbud mot att parkera fordon
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04666

2022-01-14

Plats: Mäster Danielsgatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04664

2022-01-14

Plats: Mäster Danielsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04662

2022-01-14

Plats: Mäster Danielsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04661

2022-01-14

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

Sida 1 av 7

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04660

2022-01-14

Plats: Skanörsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04659

2022-01-14

Plats: S:t Knuts väg
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04658

2022-01-14

Plats: S:t Knuts väg
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04657

2022-01-14

Plats: S:t Knuts torg
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04656

2022-01-14

Plats: S:t Knuts torg
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04655

2022-01-14

Plats: Ronnebygatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04654

2022-01-14

Plats: Ronnebygatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04653

2022-01-14

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

Sida 2 av 7

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04652

2022-01-14

Plats: Spånehusvägen
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04637

2022-01-14

Plats: Mäster Palmsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04636

2022-01-14

Plats: Spånehusvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04635

2022-01-14

Plats: Spånehusvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04633

2022-01-14

Plats: Spånehusvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04632

2022-01-14

Plats: Spånehusvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04631

2022-01-14

Plats: Spånehusvägen
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04630

2022-01-14

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

Sida 3 av 7

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04629

2022-01-14

Plats: Mäster Eriks plan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04628

2022-01-14

Plats: Mäster Eriks plan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04626

2022-01-14

Plats: Mäster Eriks plan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04625

2022-01-14

Plats: Mäster Henriksgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04624

2022-01-14

Plats: Mäster Henriksgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04623

2022-01-14

Plats: Mariagatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04619

2022-01-14

Plats: Mariagatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04618

2022-01-14

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

Sida 4 av 7

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04617

2022-01-14

Plats: Karlskronaplan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04615

2022-01-14

Plats: Kamrergatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04611

2022-01-14

Plats: Henrik Smithsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04610

2022-01-14

Plats: Henrik Smithsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04608

2022-01-14

Plats: Hantverkaregatan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04607

2022-01-14

Plats: Hantverkaregatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04606

2022-01-14

Plats: Hantverkaregatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04605

2022-01-14

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

Sida 5 av 7

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04603

2022-01-14

Plats: Falsterbogatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04602

2022-01-14

Plats: Falsterbogatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04601

2022-01-14

Plats: Eslövsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04600

2022-01-14

Plats: Eslövsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04599

2022-01-14

Plats: Eslövsgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04598

2022-01-14

Plats: Disponentgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04597

2022-01-14

Plats: Disponentgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04595

2022-01-14

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

Sida 6 av 7

Beslutsdatum
LTF-beteckning: 1280 2021:04594

2022-01-14

Plats: Bildesgatan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04592

2022-01-14

Plats: Ledebursgatan, Betaniaplan
Trafikregel: Parkering, rörelsehindrade
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04591

2022-01-14

Plats: Betaniaplan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432.
LTF-beteckning: 1280 2021:04590

2022-01-14

Plats: Betaniaplan
Trafikregel: Parkering, service, avgift
Motivering: Införande av taxa dygnet runt enligt beslut TN-2021-432
LTF-beteckning: 1280 2021:04589

2022-01-14

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

På Tekniska nämndens vägnar

Joakim Florén

Sida 7 av 7

1280 2021:04829

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av
Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter ( 1280 2021:02677 )
om parkering på S:t Knuts torg;
beslutade den 14 januari 2022.
Malmö kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och
3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter 1280 2021:02677 om parkering på S:t Knuts
torg skall upphöra att gälla den 27 januari 2022.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04728

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att
parkera på S:t Knuts torg;
beslutade den 14 januari 2022.
Tekniska nämnden i Malmö föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
På markerad sträcka på S:t Knuts torgs sydöstra körbanas nordvästra sida enligt
kartbild får fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04666

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Danielsgatan;
beslutade den 14 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 Mäster Danielsgatans sydvästra 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 2021:04666

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00919 om parkering på
Mäster Danielsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04664

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Danielsgatan;
beslutade den 14 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 Mäster Danielsgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04664

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02644 om parkering på
Mäster Danielsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04662

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Danielsgatan;
beslutade den 14 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 Mäster Danielsgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04662

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00566 om parkering på
Mäster Danielsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04661

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Sorgenfrivägen;
beslutade den 14 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 Sorgenfrivägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04661

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02576 om parkering på
Sorgenfrivägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04660

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Skanörsgatan;
beslutade den 14 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 Skanörsgatans sydöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04660

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00617 om parkering på
Skanörsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04659

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på S:t
Knuts väg;
beslutade den 14 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 S:t Knuts vägs nordvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04659

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02686 om parkering på
S:t Knuts väg skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04658

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på S:t
Knuts väg;
beslutade den 14 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 S:t Knuts vägs nordvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04658

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02680 om parkering på
S:t Knuts väg skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04657

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på S:t
Knuts torg;
beslutade den 14 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 S:t Knuts torgs nordvästra körbanas nordvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04657

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02672 om parkering på
S:t Knuts torg skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04656

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på S:t
Knuts torg;
beslutade den 14 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 S:t Knuts torgs norra körbanas 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04656

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00601 om parkering på
S:t Knuts torg skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04655

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ronnebygatan;
beslutade den 14 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 Ronnebygatans nordöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04655

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02581 om parkering på
Ronnebygatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04654

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ronnebygatan;
beslutade den 14 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 Ronnebygatans sydvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04654

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00569 om parkering på
Ronnebygatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04653

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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 2021:04653

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00905 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04652

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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 2021:04652

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00904 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Emma Johansson

1280 2021:04637

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Palmsgatan;
beslutade den 14 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 Mäster Palmsgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04637

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02942 om parkering på
Mäster Palmsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04636

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04636

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02563 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04635

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04635

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02560 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04633

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04633

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02556 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04632

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04632

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00704 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04631

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04631

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00639 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04630

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04630

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02565 om parkering på
Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04629

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Eriks plan;
beslutade den 14 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 Mäster Eriks plans norra körbanas södra sida och 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 C, Boende GK-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04629

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02593 om parkering på
Mäster Eriks plan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04628

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Eriks plan;
beslutade den 14 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 Mäster Eriks plans södra körbanas södra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04628

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02592 om parkering på
Mäster Eriks plan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04626

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Eriks plan;
beslutade den 14 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 Mäster Eriks plans södra körbanas norra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04626

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00699 om parkering på
Mäster Eriks plan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04625

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Henriksgatan;
beslutade den 14 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 Mäster Henriksgatans sydöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04625

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02590 om parkering på
Mäster Henriksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04624

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mäster Henriksgatan;
beslutade den 14 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 Mäster Henriksgatans sydöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04624

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00702 om parkering på
Mäster Henriksgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04623

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mariagatan;
beslutade den 14 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 Mariagatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04623

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02645 om parkering på
Mariagatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04619

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Mariagatan och Spånehusvägen;
beslutade den 14 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 Mariagatans västra och Spånehusvägens 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04619

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00349 om parkering på
Mariagatan och Spånehusvägen skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04618

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Karlskronaplan;
beslutade den 14 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 Karlskronaplan 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 06.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04618

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00347 om parkering på
Karlskronaplan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04617

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Karlskronaplan;
beslutade den 14 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 Karlskronaplan 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04617

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00345 om parkering på
Karlskronaplan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04615

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Kamrergatan;
beslutade den 14 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 Kamrergatans nordöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04615

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02646 om parkering på
Kamrergatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04611

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Henrik Smithsgatan;
beslutade den 14 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 Henrik Smithsgatans nordvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04611

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02669 om parkering på
Henrik Smithsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04610

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Henrik Smithsgatan;
beslutade den 14 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 Henrik Smithsgatans sydöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04610

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00256 om parkering på
Henrik Smithsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04608

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Hantverkaregatan;
beslutade den 14 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 Hantverkaregatans sydvästra 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-L.

1280 2021:04608

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00906 om parkering på
Hantverkaregatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04607

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Hantverkaregatan och S:t Knuts torg;
beslutade den 14 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 Hantverkaregatans och S:t Knuts torgs nordöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04607

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02647 om parkering på
Hantverkaregatan och S:t Knuts torg skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04606

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Hantverkaregatan;
beslutade den 14 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 Hantverkaregatans sydvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04606

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00245 om parkering på
Hantverkaregatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04605

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats
på Falsterbogatan;
beslutade den 14 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 Falsterbogatans sydöstra 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 2021:04605

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2019:03905 om
ändamålsplats på Falsterbogatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04603

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Falsterbogatan;
beslutade den 14 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 Falsterbogatans nordvästra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04603

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02648 om parkering på
Falsterbogatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04602

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Falsterbogatan;
beslutade den 14 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 Falsterbogatans sydöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04602

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00241 om parkering på
Falsterbogatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04601

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Eslövsgatan och Åhusgatan;
beslutade den 14 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 Eslövsgatans nordvästra och Åhusgatans nordöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04601

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02649 om parkering på
Eslövsgatan och Åhusgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04600

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Eslövsgatan;
beslutade den 14 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 Eslövsgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 12.00 - 16.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04600

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00697 om parkering på
Eslövsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04599

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Eslövsgatan;
beslutade den 14 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 Eslövsgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 08.00 - 12.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04599

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00239 om parkering på
Eslövsgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04598

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Disponentgatan;
beslutade den 14 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 Disponentgatans nordöstra 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 17:e i månaden.

1280 2021:04598

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02650 om parkering på
Disponentgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04597

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Disponentgatan, Hantverkaregatan och Kamrergatan;
beslutade den 14 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 Disponentgatans, Hantverkaregatans och Kamrergatans
sydvästra sidor 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04597

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00237 om parkering på
Disponentgatan, Hantverkaregatan och Kamrergatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04595

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bokhållaregatan;
beslutade den 14 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 Bokhållaregatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04595

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00233 om parkering på
Bokhållaregatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04594

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Bildesgatan;
beslutade den 14 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 Bildesgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 4:e i månaden.

1280 2021:04594

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00231 om parkering på
Bildesgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04592

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Ledebursgatan, Betaniaplan;
beslutade den 14 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 Ledebursgatans, Betaniaplans 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 2021:04592

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00907 om parkering på
Betaniaplan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04591

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Betaniaplan och Ledebursgatan;
beslutade den 14 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 Betaniaplans västra körbanas västra sida och
Ledebursgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 19:e i månaden.

1280 2021:04591

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2021:02651 om parkering på
Betaniaplan och Ledebursgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04590

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Betaniaplan och Ledebursgatan;
beslutade den 14 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 Betaniaplans östra körbanas västra sida och
Ledebursgatans 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-L.
Parkering är dock förbjuden klockan 18.00 - 22.00 den 6:e i månaden.

1280 2021:04590

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:00230 om parkering på
Betaniaplan och Ledebursgatan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

1280 2021:04589

Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Betaniaplan;
beslutade den 14 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 Betaniaplans 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.

1280 2021:04589

Denna författning träder i kraft den 27 januari 2022 då 1280 2020:01595 om parkering på
Betaniaplan skall upphöra att gälla.
På Tekniska nämndens vägnar.

Joakim Florén
Elisabeth Bringsäter

