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§ 5:11

Svar på medborgarförslag 23 202I

gör

Parkering Manfred Bondes väg

-

min

IO

till

-

Sammanfattning
medborgarförslaget föreslås det

parkeringsytan längst 1n på Manfred Bondes Väg regleras
minuters parkering, avsedd för hämtning och lämning av barn till den närliggande förskolan

I

att

Äppellunden. Förslaget anses besvarat, då det föreslås en regleLing

till

till

10

15 minuters parkering på

dessa platser.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar
Medborgarförslag 23/2021 anses besvarad då parketingsytan invid vändplatsen på Manfred Bondes
Väg 1egleras till parkering med max 15 minuter.

Bakgrund
I

medborgarförslaget

som inkom

på Manfred Bondes väg, regleras

och lämning av
angöringar

barn.

den mindre parkeringsytan, i anslutning

parkeringsplatser

F orqhgsstallarcn menar på

anslutning

i

föreslås att
till

till

med

till

vändplatsen

10 minuter för parkering vid hämtning

att befintlig

trañkutformning mte möjliggör smidiga

förskoleverksamheten Äppellunden.

Nämndensdumamer
Tekniska nämnden anser

att parkering vid hämtning och lämning av barn vid kommunens
skolverksamheter ska vara god och tmñlçsäker. Därför bör biltrañki närheten av förskolor och
skolor vara så liten som möjligt. Den nuvarande parkeringslösningen vid förskolan Äppellunden

innebär dock

gångavståndet, mellan parkeringen vid Tråsättmvägen och förskolan, är runt 300

att

meter, vilket är en lång sträcka för

Nämnden

beslutar därför att

ska regleras

till

förskolan på

De som

maximalt

ett

enklare

har behov

men på

Justerandes signaturer

sätt.

att gå.

den parkeringsyta som finns vid vändplanen på Manfred Bondes väg,
att möjliggöra lämning och hämtning på
För hämtning och lämning av förskolebarn är 10 minuter lite för kort.

minuters parkering för

att stå längre,

Förändringen kan göra
negativt,

'15

små barn

exempelvis personal, hänvisas

till

parkeringen vid

Tråsättravägen.

längs Manfred Bondes väg ökar något, Vilket
hämtningcn och lämningen till förskolan smidigare.

att antalet bilrörelser

totalen gör det

Utdragsbestyrkande

i

sig är

ÖSTERÃKERS
TEKNISKA

KOMMUN

NÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-2

I5

I

Bilagor
'1.

Medborgarförslag 23/2021, Parkering

-

Manfred Bondes väg _ gör

till

10 min, 2021-10-06

Expedieras
-

Förslagsställaren

-

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-

Kommunstyrelsen

WW

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

