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Nr 40
LANDSKAPSLAG
om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

Föredragen för Republikens President den 28 augusti 2009
Utfärdad i Mariehamn den 24 september 2009

I enlighet med lagtingets beslut1 fogas till
34 § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet
Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2007/6
ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 34a § som
följer:
34 §
-------------------------------------Cyklar och mopeder med låg effekt får stannas
eller parkeras på gång- eller cykelbana om det
kan ske utan att övriga trafikanters framkomlighet försvåras.
34a §
Om särskilda villkor för parkering har utmärkts på en plats gäller följande:
1) Om en parkeringsskiva eller motsvarande
används ska tiden på denna ställas in på den
närmast följande hel- eller halvtimmen räknat
från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar

efter denna tidpunkt. Skivan ska placeras innanför vindrutan eller, om detta inte är möjligt,
på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och
läsbar utifrån. Endast en skiva åt gången får
vara synlig i fordonet och ankomsttiden får inte
ändras under pågående uppställning. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid
då tidsbegränsning inte råder.
2) Om en parkeringsbiljett eller motsvarande
används ska denna placeras väl synlig innanför
vindrutan så att den är läsbar utifrån eller, om
detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller
oavsett om avgift ska betalas för parkeringen
eller inte.
Skyldigheten att använda parkeringsskiva
gäller inte den som innehar parkeringstillstånd
för rörelsehindrade enligt 50 § 5 mom.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.
_________
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