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Utfärdande av parkeringsböter på av NKS förvaltad mark 
 
Under sen tid har det noterats ett flertal situationer där parkeringsbolaget Parkit 
utfärdat parkeringsböter på bilar ställda i strid med kommunens 
parkeringsbestämmelser på NKS mark (Kvarngränd, Makaronigången, 
Magasinsgränd och Siloplatsen). Vår uppdragstagare är som bekant Aimo. Därtill har 
många upplevt ett mycket aggressivt och osympatiskt beteende från Parkits 
representanter när sakförhållandet kring vem som äger uppdraget har påtalats för 
dem.  
 
Bakgrunden är följande. Fram till årsskiftet hade NKS för sin mark och KUAB för 
resten av Kvarnholmen samma entreprenör, nämligen Aimo. Från 1 januari har dock 
KUAB anlitat Parkit. Detta nya uppdrag må av Parkit i god, eller ond, tro ha uppfattats 
omfatta hela Kvarnholmen.  Saken har inte underlättats av att Aimo då inte satt upp 
de skyltar vid resp gatas infart om vem som där svarar för ordningen. Möjligen har 
Aimo också underlåtit att rondera vårt område, därigenom givit Parkit ett mått av 
utrymme.  
 
Vi har därför från NKS i sen tid varit i kontakt med KUAB (genom vår Daniel Halldén) 
och bett dem 1) för Parkit förtydliga deras uppdrag och begränsade område och 2) 
uppföra sig på ett rimligt anständigt sätt i de fall de hamnar i diskussion med våra 
enskilda bilägare (vilket ju inte ska behöva inträffa om de bara följer sitt uppdrag). 
KUAB har bekräftat sin kontakt med Parkit i sagda syfte. Vi har också talat med Aimo 
(genom Magnus Gilén) om vikten av att Aimo skyltar området i enlighet med 
uppdraget samt att de även i övrigt respekterar sitt uppdrag. Det är nu framfört och 
skyltar är på plats. 
 
Parkeringsböter utfärdade av Parkit på NKS mark är inte giltiga och bör överklagas, 
vilket ska leda till att de förverkas.   
 
Vi från NKS styrelse antar och hoppas därmed att situationen är löst, och tar givetvis 
med intresse emot rapporter om så inte är fallet. Samtidigt uppmanar vi alla boende 
inom NKS område att respektera parkeringsreglerna. Det handlar ju inte enbart om 
att undvika parkeringsböter, det är främst en fråga om respekt och solidaritet med 
våra medboende. Det är för den allmänna trevnaden och ordningen de finns till. Så 
länge de respekteras av oss och uttolkas rätt av entreprenörerna, oavsett vem, är det 
ju det bästa sättet att undvika de upplevda problemen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Michael Zell 
Ordförande NKS 


