Jalsa Salana 2022 – Parkerings instruktioner och riktlinjer
Avdelning Khidmat-e-Khalq Jalsa Salana Sverige
Välkommen till årets Jalsa Salana 2022 som hålls i Nasir Moskén Göteborg. Som tidigare år stänger vi
av Moskéns parkering för mat-tält och aims-kontroll. Därför kan inte besökarna parkera sina bilar på
Nasir Moskéns parkering och hänvisas till närområdets parkeringar.
Huvudgrinden kommer att vara stängd under hela Jalsa Salana för bilar och fotgängare. Det betyder
att alla gäster måste gå igenom sidoingången. Av säkerhetsskäl kommer vi inte att släppa in någon
från huvudingången förutom de som ansökt eller tilldelats plats i förväg.

1. Drop off zone
När ni kommer till Moskéns område kommer ni att släppa av era familjemedlemmar utanför
sidoingången. Vi kommer att ha Khuddam i västar som kommer att tilldela er en plats där ni ska
släppa av era familjemedlemmar. Ni svänger därefter runt parkeringen för att köra ut från drop off
zonen och till parkeringsplatsen. Se bild nedan.

2. Vänligen se till att lyssna på Khuddam som har duty, och kör så långt fram som möjligt vid
drop off zonen för att minska risken för kö och olyckor.
3. Vi fyller först Pennygångens parkering, därefter Svalebo Sjukhem (mer info längre ned). Vi
kommer att meddela er i drop off point hur många platser som finns kvar, så utgå efter
instruktioner som tilldelas så kommer ni ha en parkeringsplats för er bil.
4. Har ni några frågor eller behöv hjälp med att hitta parkeringsplatserna eller liknande så ska
vi som har duty göra vårt yttersta för att hjälpa er. Var inte rädd för att fråga efter hjälp.
5. KOM I GOD TID! Ha god marginal och undvik att komma i sista minuten. Försök att släppa av
er familj minst 35-45 minuter före Jalsa Program ska starta. Det tar tid att parkera bilen, gå
tillbaka och gå igenom security kontroll och registration.

6. Om ni har några frågor kontaktar ni Nazim Parking – Musawar Rashid på +(46) 0762772383.

Nedan följer information gällande vart ni ska parkera.
7. Parkeringsplatser under Jalsa Salana
Vi kommer att hänvisa våra medlemmar till att först parkera på Pennygångens betalparkering som
ligger 1 minut bilväg från moskéns område.
Startpunkt:
Tolvskillingsgatan 3
Destination:
Pennygången, Skillingmyntsgatan 1-63

För att parkera här behöver ni ladda ner appen Mobilpark (Aimo). Det kostar 9kr/h timmen att stå
här. För att underlätta för allihopa, ladda ner appen i god tid och koppla betalkort till denna app.
Här finns ungefär 100st parkeringsplatser. Vi kommer ha Khuddam som står duty under hela dagen
och kommer vägleda er och assistera er om ni har några frågor gällande appen/parkeringsplatserna.

8. Svalebo Sjukhem parkering
Om Pennygångens parkering blir full, så kommer nästa parkering vi hänvisa våra gäster till är Svalebo
Sjukhem parkering. Här finns 75st parkeringsplatser. Det tar cirka 2-3 minuter att köra hit.
För att parkera här behöver ni ladda ner Göteborgs Stads parkering app som heter Parkering
Göteborg. Det kostar 6kr/h att stå här och ni måste koppla ett bankkort med denna applikation.
Platskod för denna parkering är 4032.
Vi kommer även ha Khuddam här som står och vägleder er och hjälper er med eventuella frågor.
En bil kommer även att köra fram och tillbaka våra medlemmar från Svalebo Sjukhem.

Andra parkeringar i närområdet
•

ICA Nära Pennygången (Betalparkering Aimo Park)
10-15

•

Hemköp (4h gratis)
20st

•

Västerhedsskolan (Betalparkering Göteborgs Stad)
30st

