
På Grefabs mark strax utanför Wahlborgs område 
står en skylt där det framgår att parkeringstillstånd 
erfordras 1/6 – 30/9.

Båtägarna kan köpa parkeringstillstånd av Grefab som 
gäller här för denna period. 

Texten på skylten upplyser tyvärr inte om vad som 
gäller för resten av året. 

Båtägare och övriga fordonsinnehavare har dock kun-
nat parkera på detta område utan avgift mellan den 
31/9 och den 31/5 under över 30 år. Plötsligt och utan 
avisering härom råder tydligen ett annat förhållande. 

Parkeringsbekymmer inför 2022?

Vid infarten till hamnen står det skyltat enligt bilden 
till höger.
Informationen är tydlig. 

Parkeringsplatsen är avgiftsfri mellan 30/9 och 31/5. 

Båtägarna kan köpa parkeringskort för perioden 1/6 
till 30/9.

En parkeringsvakt var i början av december på väg att bötfälla bilister som parkerat på detta område i början av 
december 2021. 
Många hade ställt sin bil där för att kunna ta promenader eller fika ute vid VB-bryggan i det fina vädret.  

Under vintern råder det av lätt insedda skäl ingen brist på parkeringsutrymmen på denna sträcka men från och med 
15 april och fram till den 1 juni – en period då båtarna kommer på plats och båtägarna bär segel och annan 
utrustning från bilen till båten kan det vara ont om parkeringsplatser på denna sträcka. De flesta människor som 
betalar för en båtplats här torde hålla med om att parkeringsplatserna i första hand borde vara till för båtägarna men 
Grefab är tydligen av annan åsikt. 

Båtklubben skrev till Anders Söderberg, vice vd på Grefab, för att fråga vad som gäller eftersom parkeringsvakten var i 
färd med att bötfälla bilister som parkerat på nämnda sträcka. Båtklubben erhöll följande svar:

”Förutom områden med krav på tillstånd kan du stå ett dygn i taget och över helger. Tyvärr tror jag inte att det är 
gångbart med parkering under vår högsäsong 1 april till 1 juni det leder till lite många konfliktsituationer.
Med vänlig hälsning
Anders Söderberg”

Svaret kan tolkas som ”god dag yxskaft” och tyder tyvärr på att Anders Söderberg inte förstått eller vill förstå 
problemet. 

Det vore kanske bra att så många som möjligt skriver till Grefab och frågar vad som gäller i fortsättningen. Problemet 
måste ju lösas innan båtsäsongen börjar.

E-postadresser: anders.soderberg@grefab.se eller kundservice@grefab.se



Senaste om parkering utanför Wahlborg:

En båtägare skrev den torsdagen den 17 mars till Grefab om frågade vad som gäller angående parkering utanföer 
Wahlborg.

Hanna från Grefab svarar följande:

Det krävs ett parkeringstillstånd för att parkera längs med kajen ut mot vågbrytaren.
Våra parkeringstillstånd är giltiga under perioden 1/6 – 30/9.
Innan och efter denna period är det inte tillåtet att parkera sin bil där (se nedan bifogad karta).

Grefabs svar tyder tyvärr på att deras personal inte förstår båtägarnas problem i sammanhanget. 

Under april och maj bär många segel, madrasser och annan utrustning till sin båt. Omvänt gäller under ok-
tober månad när båten töms på utrustning och segel. De större båtarnas segel väger mellan 40 och 70 kg/
st.  Utan parkeringsplats i närområdet blir det naturligtvis oerhört besvärligt att föra utrustning till eller från 
båten.

Avståndet fram och tillbaka mellan båtarna längst ut och parkering i närheten av mastskjul eller Wahlborg 
uppgår till mellan 1 och 1,5 km. Är det tänkt att man skall köra en eventuell skottärran denna sträcka? Ofta 
finns det inte ens skottkärror i närheten av den plats där man kan parkera.


