
 

Stockholm P-lisor jagar nattparkerande bussar ute i Värta hamnen 

Klipp från tidningen Bussbranschen http://www.busstidningen.se/funderingar.html  

14 mars 

20.20 - Det kom ett mejl:  
hej 
jag är lite uppretad och tänkte höra av mig angående bussparkeringar, framförallt bristen på 
sådana.  
Jag kom till Sockholm igår, till Hotel Airadne i Värtahamnen - inte en bussparkeringsplats i 
hela området. Inte en enda. Tidigare fanns det en möjlighet att parkera på en gata utmed 
kajen, men det togs bort när en  
annan gata i området blockerades av en stor byggkran.  
Hotellet kan inte hänvisa till något, för det finns helt enkelt inga platser.  
Jag kom på fredag eftermiddag och det var fullt med bilar överallt. På lördag och söndag är 
det lite bättre eftersom det är många som har sina arbeten här så blir det lite tomplatser på 
helgen där man kan bli av  
med en buss.  
Jag tog en plats på det enda utrymme som fanns - en bilparkering med förhyrda platser, 
administrerad av Q-park. Jag försökte ringa dem och få tillstånd, men de hade inga uppgifter 
om att de hade en parkering  
mellan Silja och Tallink i det här området.  
Fredag kväll kom den första p-boten. 550:-. Sedan kom samma kontrollant på lördagen kl 
09.15 och lappade igen. Ytterligare 550:-.  
Jag hämtade bussen kl 09.30, men då var det ju redan kört.  
Summa 1.100:- i p-böter för att det inte finns en enda p-plats för bussar i området. Scandic 
Ariadne är ju dessutom ett stort hotell med många rum.  
 
Hur i hela friden tänker man i Stockholm om bussparkeringar? 
Är det ett ämne att ta upp och skriva om i busstidningen? 
Man säger att man vill vara turistvänlig och ta emot turister - men som alltid: Det man gör 
stryker antingen under eller över orden. I fallet med bussparkeringar i Stockholm är det väl 
tydligt att man egentligen inte vill ha bussturister i staden. De vackra orden om turistvänlighet 
är överstrukna med kraftig penna genom bristen på p-platser. 
 
Hör gärna av dig om du vill veta mer.  
Jag ringde förresten till Stockholm Gatu och parkkontor för att fråga var jag kunde parkera, 
men jag blev bara hänvisad vidare till andra telefonnummer. När jag ringde det tredje numret 
hänvisade de tillbaka  
till det första.... Då gav jag upp. Men det blev dyrt.  
Hälsn 
P-O Ängegärd 
070-5618586 

Ja bästa läsare - är det någon som kan-vill ge P-O några tips?  
När man läser detta kan man ju bli lite fundersam över att Stockholm fått av BR 



”utmärkelsen” Årets bussturiststad... 
bjarne@busstidningen.se  

 


