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Baronens kund-P (ej avgiftsfri
miljöbilsparkering)

Parkering på Kvarnholmen
24-timmar (5 kr/timme)
7-dygn (5 kr/timme)
2-timmar (10 kr/timme)
3-timmar (10 kr/timme)
Buss (ej avgift)
Buss & lastbil (ej avgift)

"t Handikapparkering
"- Turistinformation
$ Domkyrka
"!J Centralstation

* 30-dagars biljett 
(kalenderdagar)

*
*

Avgift:
måndag - lördag: kl. 09:00-15:00
söndag och helgdag: ingen avgift

Ställplats för husbil enligt särkild
avgift 

Tillfällig säsongsparkering, endast
i bruk då skyltad (avgiftsbelagd)

Ställplats husbil (5 kr/timme)

2018-10-04

SMS-parkera

Ladda ner appen          Mobill Parkering

SMS:a zonnr. <mellanslag> registreringsnummer till 
0700-861100 
Du kan även ange hur länge du vill parkera.
Exempel: 
30053 ABC123 2h för att parkera i P-röd i 2 timmar
30054 ABC123 90m för att parkera i P-gul i 1,5 timme
Observera att du inte kan köpa fler timmar
än vad som gäller på respektive parkeringsplats.
Zonnamn och zonnummer: 
P-röd Kv = 30053 
P-gul Kv = 30054 
P-grön Kv = 30057 
P-orange = 30058
30 dagarsbiljett = 30357
Är du inte registrerad kund hos vår leverantör Mobill,
får du ett sms tillbaka om att registrering behövs. 
Svara med ditt personnummer (enkel registrering) 
eller gå in på my.mobill.se för att registrera dig 
(lite mer avancerad). 
Läs mer på www.kalmar.se/smsparkera

App-parkera

±

OBS!
Kartbilden är endast ungefärlig
för vilken p-reglering som finns
på respektive gata/plats.
Var uppmärksam på vägmärken
och dess placeringar.


