Vanliga frågor och svar om parkering
Kan jag betala med mynt i era parkeringsautomater?
- Du kan betala med mynt i alla våra automater utom den i parkeringshuset
WTC, där betalar du med kort eller mobilen/app. Möjligheten att betala med
gamla mynt upphör under vecka 34, 2017.
Kan jag betala parkeringsavgiften med min mobil?
- Ja, det fungerar alldeles utmärkt. Växjö kommun har avtal med tre
leverantörer av p-appar så att du kan välja den som passar dig bäst: SMS
Park, EasyPark och Parkster. Vid parkeringsautomaterna finns
anvisningar om hur du laddar ner någon av p-apparna och hur du betalar din
avgift.
Är det parkeringsavgift på lördagar?
- I zon 2 är det avgiftsfritt hela lördagen, medan det i zon 1 är avgiftsfritt först
efter kl. 12 på lördagar.
Avgift zon 1 måndag till fredag kl. 9-18 och på lördagar kl. 9-12.
Avgift zon 2 måndag till fredag kl. 9-18 och avgiftsfritt på lördagar.
Är det möjligt att betala parkeringsavgift för en månad?
- Du kan köpa månadskort som gäller en eller flera månader på valfri plats i zon
2. Du får dock parkera maximalt 48 timmar i följd. Månadskortet kostar 450
kronor per månad och köps smidigast via p-app.
Tillsvidare går det även bra att köpa månadskort i automaten märkt
Månadskort på Västra Esplanaden, mittemot kommunhuset.
Från och med 1 september 2017 är det inte längre möjligt att köpa
månadskort i Växjö kommuns entré på Västra Esplanaden 18.
Varför tar det så lång tid att betala med kort i parkeringsautomaterna?
- Det är en begränsad uppkoppling i automaterna som måste få kontakt med
banken innan köp. Prova gärna att betala din parkeringsavgift med en p-app i
mobilen istället, det går fortare.
Om jag ska ut och resa, var kan jag parkera?
- Vi har två platser för långtidsparkering. På parkeringen bakom Strykjärnet
(Norrtull södra) kan du parkera din bil under totalt nio dygn, varav sju dygn
(vardagar) är avgiftsbelagd. I parkeringshuset WTC kan du parkera max åtta
dygn.
Är alla parkeringar kommunala?
- Nej, det finns privata aktörer i Växjö. Det är viktigt att läsa på skyltarna vad
som gäller där du parkerar. Alla privata parkeringar ska skylta med namn och
ett hänvisningsnummer.

Varför fungerar inte kommunens laddstolpar?
- Växjö kommuns 12 laddstolpar vid Norrtull, Kvarteret Fabriken (polishuset)
och Järnvägsparkeringen är tillfälligt avstängda efter beslut som togs den 23
mars i samförstånd mellan Växjö kommun, Elsäkerhetsverket, Växjö Energi
och leverantören av laddstolparna. Detta eftersom jordfelsbrytarna som finns
under marken inte uppfyller säkerhetskraven. Laddstolparna har aldrig varit en
risk för brukarna, utan avstängningen är en försiktighetsåtgärd då skador på
publika elanläggningar alltid prioriteras högt.
Under vecka 32, med start på Norrtull, påbörjar vi arbetet med att bygga om
laddstolparna. Under tiden hänvisar vi till de sju kommunala laddplatserna
som finns i parkeringshuset WTC.
Vem tar jag kontakt med om jag får problem?
- Ta kontakt med Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00 så hjälper vi
dig.
Vad kostar det om jag får en parkeringsanmärkning?
- Om du inte har betalt din parkeringsavgift eller är uppställd mot färdriktningen
är beloppet 400 kronor. Parkerar du för nära ett övergångställe eller korsning
kostar det 800 kronor. Står du på en handikapparkering utan att ha giltigt
tillstånd får du betala 1000 kronor.
Om jag fått en p-anmärkning, var bestrider jag den?
- Det görs via polisen. Lättast är att gå in på polisens hemsida och skriva i
sökfältet ”bestridande av parkeringsanmärkning”.

