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Lokal trafikföreskrift, taxiplats vid Gustavsbergs centrum,
Bagarvägen och Hemmesta centrum
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Godkänna förslaget angående lokala trafikföreskrifter om taxiplats
vid Gustavsbergs centrum och på Bagarvägen.
2. Godkänna att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 27
februari 2012.
3. Införa lokal trafikföreskrift om taxiplats vid Hemmesta centrum om
Hemmesta centrums samfällighetsförening godkänner kontorets
förslag.
Ärendebeskrivning

En representant till ett företag som ska starta taxiverksamhet på Värmdö har
kontaktat kontoret med frågan om taxiplatser inom Värmdö kommun. Vid
kontroll har kontoret funnit att det finns tre platser där taxifordon kan ställas
upp. Dessa är:
 Gustavbergs centrum vid entrén till Coop nära som är skyltsatt som
taxizon.


Bagarvägen vid biblioteket har en skylt med Värmdö taxi.



Hemmesta centrum vid parkeringen har en skylt med Värmdö taxi
och parkeringsrutor markerade med taxi.
Ingen av dessa platser uppfyller kraven i vägmärkesförordningen (2007:90)
gällande utformning av vägmärken och dess placering.
När det gäller Gustavsbergs centrum och Bagarvägen är kommunen
väghållare, och därmed är det av stor vikt att skyltsättning uppfyller
gällande regler. Därför vill kontoret att dessa platser ska ha vägmärke
ändamålsplats för taxi (med förbud att stanna och parkera fordon) och
slutmärke taxi.
Parkeringen vid Hemmesta centrum ingår i Hemmesta centrums
samfällighet. Kontoret har därför kontaktat föreningen angående förändring
i skyltsättning av denna plats. Förslag till ny skyltsättning har översänds till
förening för att de ska kunna ta ställning.
Då det är svårt att säga när kontoret får föreningens beslut i frågan, anser
kontoret att SPN bör ta ett beslut som ger kontoret möjlighet att besluta
angående lokal trafikföreskrift i Hemmesta centrum, om samfälligheten
godkänner kontorets förslag.
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Beslutsnivå

SPN
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Lokal trafikföreskrift, taxiplats vid Gustavsbergs centrum,
Bagarvägen och Hemmesta centrum, 2011-12-27.
Sändlista

SBK
Polisen i Stockholms län
_____________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

