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Hej,
Vi får signaler från människor som arbetar i och 
besöker Vinsta att de upplever en ökning av 
felparkerade bilar, bilar som inte är kördugliga 
enligt svensk lag, nedskräpning samt andra sanitära 
olägenheter på och runt parkeringarna i området.  

För att komma till rätta med dessa saker/problem 
kommer vi från nu att vidta följande åtgärder:

• Bilar som ej betalt parkeringsavgift  
 kommer att få P-böter.
• Bilar som ej är kördugliga enligt svensk lag  
 kommer att beslagtas.
• Brott mot nedskräpning av olika slag  
 kommer att polisanmälas.
• Brott mot miljölagen kommer att polisanmälas.

Om du/ni idag övernattar i fordon, sover utomhus 
eller i andra utrymmen som hittas för natten finns 
stöd och hjälp att få av Stockholms stad.  

Tack för visad förståelse,

Bună ziua,
Primim sesizări de la persoanele care lucrează în Vinsta sau 
care vizitează Vinsta, legat de faptul că li se pare că există 
o creștere a mașinilor parcate greșit, a mașinilor care nu 
sunt funcționale conform legislației suedeze, a gunoaielor 
aruncate pe domeniul public precum și a altor inconvenien-
te sanitare în parcările din zonă și în jurul acestor parcări.

Pentru a remedia aceste probleme de acum încolo vom 
lua următoarele măsuri:

• Mașinile pentru care nu este plătită taxa de  
 parcare vor primi amenzi.

• Autoturismele care nu sunt funcționale conform  
 legislației suedeze vor fi reclamate la poliție și  
 pot fi confiscate.

• Infracțiunile legate de aruncarea gunoaielor de diferite  
 tipuri pe domeniul public vor fi reclamate la poliție.

• Încălcarea legislației de mediu se va reclama la poliție 
 Exemple de încălcări ale legislației de mediu sunt  
 scurgeri de ulei de la mașini sau anvelope auto aruncate.

Dacă în momentul de față dumneavoastră locuiți în  
autovehicule, dormiți în aer liber sau în alte spații găsite 
pentru o noapte, puteți primi sprijin și ajutor de la 
primăria orașului Stockholm.

Vă mulțumim pentru înțelegere,


