Huddinge 2018-12-02

Tillägg till nedanstående text.
Jag fick i vecka brev från polisen som meddelar att
Enligt lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206), paragraf 9, kan anmälan om
bestridande av betalningsansvar endast göras av fordonets registrerade
ägare/brukare.
Det innebär att var och en måste skicka in sin egen ansökan med snarlik text. Notera att jag inte
påstår att parkeringsanmärkningen är felaktig utan bara argumenterar för gott beteende med avsikt
att minska belastningen på tillgängliga parkeringsytor. En nådeansökan.
Använd gärna delar av texten i min ansökan som återges i nedanstående länk:
Ansökan om eftergift för parkeringsanmärkningar 2018-09-19
Hälsningar Claes

Huddinge 2018-09-20

Om Parkeringsböter onsdagen 19 sep
Snättringe SK som arrangerade Luffarligan ber om ursäkt för att vi gav er anvisningar att parkera på
tvären i vägrenen i stället för längsmed som trafikreglerna föreskriver. Vi kommer att skicka in en
begäran om eftergift (att p-boterna stryks) till Polismyndigheten. Vi har kontrollerat förhållandena
och det är tillåtet att parkera på vägrenen men bara längs med färdriktningen. Dessbättre hann ca
hälften flytta på sina bilar. Parkeringsvakten tillkallades av en lastbil som inte kom fram (oklart varför
den körde in på denna återvändsgata).
Innan eventuellt beslut kommer så måste ni alla betala er bot inom 8 dagar eftersom ni som
bilförare är skyldig att följa trafikförordningen. Bankgiro för betalning står på er P-bot (5051-6905).
Vid betalning måste du ange det OCR-/ärendenummer som framgår på din parkeringsanmärkning.
Om vi får gehör, så återbetalas pengarna som du betalat in. Om du har ett plusgiro, återbetalas
pengarna dit. I övriga fall skickar Transportstyrelsen utbetalningen via Swedbanks
utbetalningssystem. Swedbank har ett register över konton som anmälts för utbetalningar. Om det
finns ett konto registrerat, förmedlas pengarna dit. Du kan själv anmäla ditt konto till Swedbank på
www.swedbank.se/kontoregister. Detta gäller oavsett i vilken bank du har kontot.
I annat fall skickar Transportstyrelsen en utbetalningsavi till dig. Den kan lösas ut i flera affärskedjor
mot en avgift på 30 kr.
Hälsningar Claes (som också fick P-bot)

