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Förslag (endast ett ämne)*

Boendeparkering på Ebjörns väg
Beskrivning*
Brf Portikhuset som ligger längs Ebjörns väg har endast 32 egna parkeringsplatser i garage till 41

lägenheter.

I närheten längs Bergavägen finns Kyrkligt Centrum , Sporthallen, och Österåkers gymnasium med
delvis egna parkeringsplatser.

Dessutom finns Brf Ponikgárden, Brf Portiklunden och Bergabágen där.

Från Österåkers gymnasium parkerar dagligen ca 10 mopedbilar längs Ebjörns väg.

Detta innebär att boende i Brf Portikhuset (och besökande till boende) har mycket svårt att hitta en

parkering inom rimligt avstånd från huset!

Boendeparkering för boende i Brf Portikhuset skulle göra det möjligt för boende som saknar

garageplats att kunna parkera sitt fordon utan att riskera parken'ngsböter
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Boendeparkering på Ebjörnsväg
Beskrivning*
BRF Portikhuset som ligger längs Ebjörns väg har endast 32 egna parkeringsplatser igarage till 41 lägenheter.

_
l närheten längs Bergavägen finns Kyrkligt Centrum, Sporthallen och Österåkers
Gymn__asium med delvis egna parkeringsplatser.
Från Österåkers Gymnasium parkerar dagligen ca 10 mopedbilar längs Ebjörns väg.
Detta innebär att boende i BRF Portikhuset (och besökande till boende) har mycket svårt
att hitta en parkering inom rimligt avstånd från huset! Boendeparkering för boende i BRFPortikhuset skulle göra det möjligt för boende som saknar parkeringsplats att kunnaparkera sitt fordon utan att riskera parkeringsböter
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Parkering på Ebjörns väg för boende i Portikhuset

- -
>|=

.Paeåliägpgått här sedan 2013 0 har kunnat parkera på Ebjörns väg. Här
finns endast 32 parkeringsplatser i garaget till 41 lägenheter. I närheten av
Bergavägen finns Kyrkligt Centrum, Brf Portiklunden och Berga
Gymnasium med delvis egna parkeringsplatser. Härutöver finns Brf

Portikgården, Brf Portiklunden och Bergabågen. Från Berga Gymnasium
parkerar dagligen ca 10 mopedbilar längs Ebjörns väg.

Det innebär att boende i Brf Portikhuset och våra besökande inte får plats!

Boendeparkering för oss i Portikhuset skulle göra det möjligt att kunna
parkera sitt fordon på Ebjörns väg utan att riskera parkeringsböter.

Namn *
.

Elnar Johansson

|:| jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

-.- :_.- -u nnkliø-nv-nc nå llnmmnnenc webbDIats.
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