Tjänsteskrivelse
Diarienummer: 12SPN/0239
Datum: 2012-11-16
Handläggare:
Kontor/ Enhet: SBK
E-post: lars.kustus@varmdo.se

Samhällsplaneringsnämnden

Lokal trafikföreskrift, parkering 14 dygn under tiden
20/8- 17/6 vid Björkviks brygga
Förslag till beslut
1. Godkänna ansökan om utökning av antalet 14dagars parkeringar till 100 meter, och
utsträcka dess giltighet till att gälla mellan 20/8- 17/6.
2. Godkänna att lokal trafikföreskrift träder i kraft den 8 mars 2013

Beslutsnivå
SPN

Ärendebeskrivning
Boende på Nämndö har kontaktat kontoret och påtalat att de 14 dagars parkeringar som finns
vid Björkviks brygga är för få och att dessa endast kan nyttjas under tiden 1/9- 1/6 för 14
dagars parkering. Detta skapar problem under ett par veckor då Waxholmsbolaget fortfarande
trafikerar bryggan men boende inte kan göra längre uppställning än 48 timmar Sökande
önskar därför att datumet utsträcks för att täcka in hur Waxholmsbolaget trafikerar bryggan
och att antal platser som kan nyttjas i 14 dagar ökas. Vid flertal platsbesök har konstaterats
att parkeringsytan för 48 timmar inte fullt ut nyttjas, då det inte är badsäsong. Närmast
bryggan nyttjas alla parkeringar i det närmaste till 100%. Detta beror till stor del av närheten
till Bistron.
Ungefärlig utbredning av befintliga parkeringsytorna framgår av bild 1.
I sin ansökan föreslår sökande att antalet 14 dagars parkeringar utökas och att tiderna för 14
dagar parkeringen samkörs med Vaxholmsbolagets turlista. Kontoret anser att antalet 14
dagars parkeringar kan utökas till cirka 100 stycken utan att detta skulle medföra större
problem för övriga besökare som ska parkera på platsen.
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När det gäller tiderna för14 dagar parkeringen är det svårt att samköra lokal trafikföreskrift
med Vaxholmsbolagets turlista, då dessa tider fastslås i lokal trafikföreskrift som i sådant fall
ska ändras varje gång turlistan ändras.
Kontoret har haft dialog med sökande för att påtala problemen med regleringen av 14 dagarsparkeringen och lämnat förslag på att utsträckningen ska gälla 20/8- 17/6. Sökande har då
frågat om det inte går att reglera dessa att alltid gälla 14 dagar.
Detta förslag anser kontoret skulle medföra problem under semesterperioderna då det i
området är stort tryck på parkeringsplatserna.
Kontoret föreslår därför att utökning av antalet 14dagars parkeringar till 100 meter, och
utsträcka dess giltighet till att gälla mellan 20/8- 17/6.
Ungefärlig utbredning av föreslagen parkeringsytorna framgår av bild 2.
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Ärendets beredning
För ärendets beredning svarar Lars Kustus, mark- och exploatering.

Handlingar i ärendet
Nr

Handling

Bilägges/ bilägges ej

1

Ansökan från boende på Nämndö

Bilägges

2

Förslag på lokal trafikföreskrift, parkering 14
dagar 20/8- 17/6 och parkering 48 timmar övrig
tid

Bilägges

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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Ulrika Jameson
Mark- och exploateringschef

Branten

