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Och så var det det där med parkering...
Att parkera bilen i Varberg kräver mod, list och ibland en god portion tur. De kommande årens omläggning av
järnväg, tunnelbygge och uppförande av en helt ny stadsdel sätter tillsammans med prioriteringen av gång- och
cykeltrafik bilisten i en prekär situation.
Den tidigare genomfartsgatan genom centrum, Västra Vallgatan, är avstängd norr om Gästis de närmsta åren, och
övriga befintliga trafikleder trafikeras av tung byggtrafik dygnet runt. Den hotellparkering som tidigare fanns att tillgå
vid järnvägsparken är dessvärre ett minne blott.
Det smidigaste är såklart att ta tåget (eller cykeln) till Varberg och Hotell Gästis. Väljer man trots allt bilen gäller följande:
Kommer Du norrifrån (Göteborg eller Borås) med bil, följ skyltning mot P CENTRUM VÄST över Getteröbron och vidare
längs Östra Hamnvägen i riktning mot centrum. På höger sida finns P-huset BRIGGEN (nr1). Ett par hundra meter längre
fram, precis nedanför Gästis, finns en asfalterad parkering (nr2), även den på höger sida.
Svänger Du vänster över järnvägen vid Östra Hamnvägens slut finns P-hus TRÄDGÅRDEN (nr3) in till höger bakom
gallerian med samma namn.
Fortsätter Du tvärs igenom P-hus TRÄDGÅRDEN kommer Du ut på Bäckgatan. Längst upp på denna gata hittar du
Varbergs största P-hus LORENSBERG (nr4).
Kommer du söderifrån (Malmö) följer du skyltar mot CENTRUM och hamnar snart på Västra Vallgatan som tar dig ända
fram till Gästis. Väl framme hittar du ovan nämnda parkeringsplatser ner till vänster på andra sidan järnvägen.
Samtliga P-hus ligger på rimligt gångavstånd från Gästis, men vill Du utmana din äventyrliga sida kan Du såklart ge
Dig in i den riktiga centrumdjungeln. Längs gatorna runt Gästis finns parkeringsrutor där den tursamme mycket väl kan
hitta en plats.
Utanför Gästis entrédörr finns en lastzon med plats för tre bilar. Denna kan med fördel användas vid i- och urlastning av
bagage. Nattetid fungerar den dessutom som vanlig parkering.

PARKERINGSREGLER
RECEPTIONSTJÄNST
Väljer Du att parkera i något av nämnda P-hus har du möjlighet att boka parkering via Gästis hotellreception. Detta kan
göras i förväg på telefon 0340-18050. Priset är 70kr för 12 timmar och 140kr för 24 timmar. Tillståndet kopplas till ditt
registreringsnummer och du behöver alltså inte hämta ut något tillstånd i receptionen.
P-SKIVA
På samtliga p-platser i Varberg kan du använda en s.k. p-skiva. En sådan kan köpas, fås gratis på Gästis eller tillverkas
egenhändigt. Med p-skivan står du gratis det antal timmar som anges på skylten för den aktuella parkeringen. På de
flesta p-platser gäller p-skiva endast under dagtid, och Du står fritt efter kl 18.
BETALTJÄNSTER
I samtliga p-hus finns möjlighet till nattparkering. Denna betalas via någon av tjänsterna SMS-park eller Easypark.
Instruktioner finns på plats.

DETTA GÄLLER PÅ RESPEKTIVE P-PLATS:
Gatuparkering i centrum:
Vardagar: 1-timmas parkering med p-skiva 09-18.
Fri parkering 18-09.
Lördagar: 1-timmas parkering med p-skiva 09-14.
P-hus Briggen (nr1):
Plan 1-3: 10-timmarsparkering med p-skiva
Plan 4 och gatuparkeringen utanför p-huset:
fri parkering 06-23, ingen p-skiva behövs.
Observera att det är parkeringsförbud kl 23-06 på plan
4 och på gatuparkeringen eftersom platserna ska vara
lediga för pendlare på morgonen.
Nattparkering (plan 1-3): 30 kr/natt (SMS-park / Easypark).

Asfalterad parkering Hamnplan (nr2):
4-timmarsparkering med p-skiva 09-18.
Fri parkering 18-09.
P-hus Trädgården (nr3)
3-timmarsparkering med p-skiva 06-23.
P-hus Lorensberg (nr4):
Entréplan: 3-timmarsparkering med p-skiva 06-23.
Nedre plan: 10-timmarsparkering med p-skiva 06-23.
Nattparkering (hela huset) 23-09: 30 kr/natt (SMSpark / Easypark).

För den som önska fördjupa sig ytterligare i ämnet finns mer information på kommunens hemsida:
www.varberg.se/trafikinfrastruktur/trafikochgator/parkering/parkeringsplatserallmanna
TIPS!
P-skivan kan ställas i förväg samt kombineras med betalparkering i p-husen:
Ex 1: Du parkerar på Hamnplan (nr2) efter kl 18 på kvällen. Ställ p-skivan på kl 9 och du behöver inte hämta bilen förrän
senast kl 13 dagen därpå!
Ex 2: Du parkerar på gatuparkering i centrum efter kl 18 på kvällen. Ställ p-skivan på kl 9 och du behöver inte hämta
bilen förrän senast kl 10 dagen därpå!
Ex 3: Du parkerar kl 20 i något av p-husen där 3-timmarsparkering med p-skiva gäller. Du ställer p-skivan, samt betalar
30kr för nattparkering. Då står du lugnt parkerad fram till kl 09 dagen därpå.
Ex 4: Du parkerar efter kl 13 i något av p-husen där 10-timmarsparkering med p-skiva gäller. Du ställer p-skivan, samt
betalar 30kr för nattparkering. Då står du lugnt parkerad fram till kl 09 dagen därpå.

Lycka till!

