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Tillhör Du de eVA-are, som av speciella skäl måste medföra bil in på 
verkstadsområdet? 

Som framgått av SI 8300/2-4 fordras nu bilpass för inpassering och 
parkering på verkstadsområdet. 

Efter semestern blir det 

stopp utan paSs! 


Bilpassen utfärdas av 8600. Och har Du giltigt skäl att parkera bilen 
inne på verkstadsområdet, får Du efter ansökan kvittera ut ett pass 
vid vakten, 8670. Bilpasset ska fästas väl synligt på vindrutan. 

Tillfälligt parkeringstillstånd utlämnas av tjänstgörande portvakt. 

Inpassering utan bilpass eller tillstånd får inte heller ske vid övertid 
eller vid besök på arbetsplatsen under icke arbetstid . 3' 



TUNG T OCH SKRYMMANDE? 
DÄ AR DET BAST ATT \II FÖRVARAR 
DEN, s$. F.8.R BILEN VILA $lG 

UTE PÅ PAeKERINGEN! 

Bilpass får 
den som enligt företagsläkarens rekommendation behöver 
parkera inom verkstadsområdet , 


personal, besökare och entreprenörer som i sin tjänst 

ovillkorligen måste medföra bil in på området. 


Tillfälligt parkeringstillstånd får 

den som ska lasta/lossa tungt eller skrymmande materiel. 
Då ska bilen efter avslutad lastning/lossning parkeras 
utanför grindarna. 

den som har andra speciella skäl. Då gäller passet högst 
en dag. -

Kvittens av bilpass eller parkeringstillstånd ger vakten rätt att kont
rollera fordonet. 

Skälet till att bilpassen tas i bruk är behovet av att minska trafiken 
inne på verkstadsområdet. Vägarna som byggdes på 40- och 50-talen 
är helt enkelt inte dimensionerade för dagens intensiva trafik. Både 
från skydds- och miljösynpunkt är det därför viktigt att trafiken 
begränsas i möjligaste mån. Men naturligtvis behövs också DIN sam
verkan för att vi ska kunna nå det målet. 

Och - handen på hjärtat - det är väl sant 

att bilen som statussymbol kan hänföras till en svunnen tid 

att motion är nyttigt 

att evA:s ryktbara naturanläggning upplevs bäst utan bil. 
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