
PM för parkering på stadionområdet 

Under det gångna året har det hänt en del på Stadionområdet angående 

parkeringsmöjligheter i anslutning till Atleticum. Utanför Atleticum har tidigare kulans 

parkering funnits, denna parkering är numera borttagen då en skola håller på att byggas på 

denna plats. Vi rekommenderar er därför att vara ute i mycket god tid innan tävlingen och 

parkera på andra ställen än vanligt under helgen tävlingshelgen. (se kartan och kortare 

information nedan). Tänk på att genomfartsleden mellan Stadiongatan och John Ericssons 

väg också borttagen. Observera att på några av parkeringsplatserna nedan kan du endast 

betala parkeringsavgiften via en app (Parkster, EasyPark eller Mobill).  

 

P-huset Stadion (ca 200m) 

Adress: Eric Perssons väg 61 

P-avgift 

12 kr/tim. 

60 kr/8 tim 

Avgift alla dagar 0-24 



Öppettider 

Alla dagar 07:00-00:00 

 

Coops parkering (ca 300m) 

Adress: Stadiongatan 24-26 21762 Malmö 

Mån-Sön - Hela dagen  

1 Timme 15.00 SEK 

 

John Ericssons väg (ca 300m) 
Parkeringsmöjligheter finns längs John Ericssons väg och förbipasserande gator runt 

Pildammsparken. 

Mobilia köpecentrum (ca 800m) 
https://www.google.com/maps/dir//Mobilia+Parkering,+Pildammsv%C3%A4gen,+214+66+

Malm%C3%B6/@55.5810492,13.0003637,17.5z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4653a

138a3d99b3b:0xaa0f6175a987dc5d!2m2!1d13.001164!2d55.580433!3e0 

Om du är beredd på att gå lite erbjuder köpcentrum Mobilia ett stort parkeringsfält ca 800m 

från Atleticum. 

 

Bussförbindelser 

För dig som kommer med tåg till Malmö eller bor över i centrala delarna finns det möjlighet 

att ta buss till Atleticum.  

Busslinje 34 

stannar ca 200m från Atleticum, hållplatsen heter ”Isstadion”. Bussen avgår till/från bland 

annat Värnhemstorget & Södervärn 

Busslinje 3 

stannar ca 300m ifrån Atleticum på John Ericssons väg. Hållplatsen heter ”Anneberg”. 

Bussen avgår till/från bland annat Centralen, Värnhem, Nobeltorget & Södervärn. 

Busslinje 6 

stannar 400m ifrån Atleticum på Pildammsvägen. Hållplatsen heter ”Borgmästargården”. 

Bussen avgår till/från bland annat Hyllie station, Södervärn, Triangeln & Värnhem. 

Busslinje 8 

stannar ca 600m ifrån Atleticum på Lorensborgsgatan. Hållplatsen heter ”Lorensborg”. 

Bussen avgår till/från bland annat Hyllie station, Centralen, Gustav Adolfs torg & södervärn. 

För mer info se Skånetrafikens hemsida. 
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