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Annedal etapp 1 är klar!         

 

Nu är den första etappen av Annedal färdigbyggd (se bild nedan). Två etapper 

återstår. Området överlämnades 20 juni 2013 till Trafikkontoret för förvaltning 

och underhåll.  

 

Vad innebär detta för dig? 

 Parkeringsregler ändras. Nya parkeringsskyltar finns när området övergår till 

Trafikkontoret, vänligen följ dessa skyltar. Man kommer kunna parkera i 

parkeringsfickor, men i övrigt gäller parkeringsförbud. Mer information finns på 

baksidan av detta blad. 

 

 Trafikkontoret tar över drift och underhåll av gator och torg. Bromma 

stadsdelsförvaltning tar över underhåll av parker, som parkstråket utmed ån 

samt Annedalsparken. Mer information finns på baksidan av detta blad. 

 

 

Vilket område av Annedal är etapp 1? 

 Hela Annedalsvägen  

 Dartanjangs gata från vändplanen vid ån upp till Alfons Åbergs gata 

 Pippi Långstrumps gata från ån till Alfons Åbergs gata 

 Ture Sventons gata 

 

Gator inom etapp 1 markerade i rött: 
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Följande gäller nu inom etapp 1 
Vänligen kontakta respektive enhet vid frågor. 

 

 

Hastighet  30 km/h                  30 km/h gäller för hela området. 

Parkering Du kan parkera med parkeringsskiva under 30 minuter, 2 

timmar, 3 timmar eller 24 timmar. Har du frågor om 

parkeringsregler, parkeringsplatser eller lastplatser ring      

08-508 272 00 via Trafikkontorets växel. 

 

Parkering på gatan är främst till för besökande. Boende bör i 

första hand använda de garage som finns i husen. 

Handikapparkering Under byggnadstiden har det funnits tillfälliga 

handikapparkeringar. Efter 20 juni ska man i första hand 

använda handikapparkering i fastigheternas garage. Har du 

frågor om parkeringsregler, parkeringsplatser; ring             

08-508 272 00 via Trafikkontorets växel.  

Om det gäller frågor om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade ringer du 08-508 265 00. 

Parkeringsövervakning Europark besvarar frågor om parkeringsövervakning,          

tfn 08-562 50 896 eller parkering.stockholm@europark.se  . 

Trafik Stockholm, tfn 08-651 00 00, besvarar frågor utanför 

kontorstid. 

Drift och underhåll av 

gator, torg och parker 

 

Trafikkontoret tar över drift och underhåll av gator och torg. 

Bromma stadsdelsförvaltning tar över underhåll av parker, 

som parkstråket utmed ån samt Annedalsparken.  

Felanmälningar inom 

etapp 1 

Trafik Stockholm tar emot din felanmälan för gator, parker 

och torg på tfn 08-651 00 00  eller mail: 

www.stockholm.se/felanmalan 

Frågorna kan till exempel gälla gatuunderhåll, parkering och 

städning, etc. 

 

Etapp 2 

Här gäller parkeringsförbudet på gator av säkerhetsskäl fortfarande.  

 

Övergripande parkeringsplan för Annedal 

Fastighetsägaren ansvarar för tillgången till p-platser på sin mark och samtliga har eller 

planerar garage framöver. När området är färdigbyggt kommer det att finnas en p-plats 

per lägenhet, varav 70 procent i garage och 30 procent som gatuparkering. 
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