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Parkering er forbudt og ejeren vil både 
få en p-afgift og skulle betale for fjernel-
sen af køretøjet.

Det er ikke nødvendigt at kontakte 
Bornholms Regionskommune eller Poli-
tiet for at få adgang til dropzonerne.

Vognmænd, der før Folkemødet er 
blevet akkrediteret af Bornholms 
Regionskommune, kan køre ind på den 
afspærrede del af arrangementsområdet 
mellem kl. 05:00 og 08.00. Køretøjer 
skal have forladt pladsen inden kl. 08.00.

Såfremt der opstår en ekstraordinær 
og akut situation, hvor der er behov 
for indkørsel i arrangements området, 
skal FM-BRK kontaktes på telefon 
5692 4000. Påregn nogen ventetid i for-
bindelse med en ekstra ordinær åbning 
til arrangementsområdet.
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TURIST- OG PRIVATBUSSER 

Af- og påstigning kan ske på Birkevænget. 

Der vil ikke kunne køres i turist- og pri-
vatbusser frem til Cirkuspladsen, idet 
ikke-offentlig buskørsel ad den sydlige del af 
Strandvejen vil være forbudt.

Det anbefales endvidere, at bus til og fra 
Allinge ikke sker igennem Slotslyngen i perio-
den 16. til 19. juni 2022.  

RUTE- OG SHUTTLEBUSSER 

Al rutebustrafik går igennem Kirkepladsen i 
Allinge. Herfra ankommer og afgår alle busser.

Der er dropzoner på pladsen 
nord for Nordlandspladsen 
og ved Kæmpestranden med 
adgang for personbiler og 
mindre varebiler. 

Vær opmærksom på at biler 
så hurtigt som muligt skal 
forlade dropzonen. Det er 
således alene tilladt at foreta-
ge af- og pålæsning.

DROPZONER OG ARRANGØRKØRSEL
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ARRANGØRPARKERING

Arrangørparkering findes på parkeringsarealet: 

Pa beliggende nord for Allinge Stadion.

Det kræver særlig parkeringstilladelse at benytte 
parkeringsarealet for arrangørerne. Der udstedes 
én parkeringstilladelse pr. stadeholder.

Det skal præciseres, at tilladelsen ikke gælder 
parkering andre steder i Allinge. 

For at kunne tildeles en parkeringstilladelse skal 
Foreningen Folkemødet oplyses et registrerings-
nummer på den bil, der skal have tilladelsen, 
ligesom der skal oplyses navn på stadeholder og 
stadenummer. Oplysningerne sendes pr. mail til: 
produktion@folkemoedet.dk 

I starten af juni udsteder Foreningen Folkemødet 
parkeringstilladelsen pr. mail til print. Ved parke-
ring på arealerne skal tilladelsen placeres synligt i 
bilens forrude.
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Anbefalet rute til dropzoner

Forbeholdt turistbusser

Ensrettet i pilens retning

ARRANGØRKORT 2022


