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Sverige Parkering & Lidret 
Här hittar du som bor eller arbetar på Mjölnerbacken aktuell 
parkeringsinformation för ditt avtal. 

Logga in i kundportalen genom att skanna nedan QR-kod med din 
mobilkamera: 

  

Från och med 1 januari 2021 så tar Sverige Parkering över uthyrningen från Bredablick 
förvaltning. Det betyder att du som hyr plats idag kommer att få signera ett nytt avtal med 
Sverige Parkering, det kommer ske digital & med BankID.  

För att signera ditt avtal och ändra betalsätt så loggar du in på sverigeparkering.se/kund. 

Du som hyr en plats kommer få tillgång till en app som du kan använda för att öppna 
garageporten, du kan även se ditt avtal & fakturor där.  

Vanliga frågor 
Hur påverkas jag som hyr plats idag?  

- Du kommer fortsätta hyra samma plats för samma pris. Du behöver dock skriva på 

ett nytt avtal med Sverige parkering, det gör du genom sverigeparkering.se/kund. 

Hur påverkas jag som står i kö? 
- Du har kvar din plats i kön, när det är din tur så kommer du att erhålla ett e-mail.  

Du kan även se din plats på kön genom att logga in på sverigeparkering.se/kund. 

Om du inte ser din plats i kön kan du skicka iväg ett mejl till 

uthyrning@sverigeparkering.se 

Vad gör jag med mitt gamla avtal?  
- Du skriver på ett nytt avtal med Sverige Parkering. Det gamla gäller ej efter 2020-12-

31. 
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Kommer jag behöva skriva ett nytt avtal?  
- Ja, du kommer få signera ett nytt avtal. Du kommer få signera med BankID. 

För att signera ditt avtal loggar du in med BankID på sverigeparkering.se/kund. 

Jag har inte BankID.  
- Mejla till uthyrning@sverigeparkering.se så hjälper vi dig.  

Är det samma dosa som används för att öppna porten.  
- Man kommer kunna använda sig utav tidigare dosa.  

Kan man ha autogiro?  
- Ja, du loggar in i din profil och kan välja betalsätt, ändrar man inget så är det 

brevfaktura som gäller. Då tillkommer det en administrativavgift på 49kr. Du loggar in 

på sverigeparkering.se/kund. 

Hur säger jag upp min plats?  
- Det kan du göra genom sverigeparkering.se/kund. 

Hur ställer jag mig i kö för att hyra plats?  
- Du loggar in på Sverigeparkering.park46.se/region/vikingen-sff.  

Kan jag ställa mig i kö för en specifik plats? 
- Ja, med vårt system så kan du välja var du vill stå i kö, till exempel så vill du endast 

stå kö för platserna som finns på plan 6 under tak, eller endast utomhus vid tvärgata 

3. Då väljer du dessa platsklasser i hemsidan. Du kan välja flera platser och stå i kö 

för.  Hemsidan är Sverigeparkering.park46.se/region/vikingen-sff. 

Hur gör jag för att byta plats?  
- För att byta plats så loggar du in på Sverigeparkering.park46.se/region/vikingen-sff. 

Du väljer vilken platsklass du vill byta till & fyller i all info som behövs, därefter 

kryssar du för alternativet ”Jag vill byta den plats jag redan har”. Du kommer erhålla 

ett mejl när det är din tur.  

Jag har inte fått min faktura för januari ännu? 
- Du kommer att erhålla din faktura i januari, som avser januari och februari. 

Du betalar alltså inget i december.   

Glöm inte att ändra betalsätt. Förvalt är brevfaktura, det kostar dig 49kr.  

Du kan ändra genom att logga in på sverigeparkering.se/kund. 

Min fråga finns inte med här! 
- Skicka iväg ett mejl till uthyrning@sverigeparkering.se så hjälper vi gärna till.  
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