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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag om
avgiftsbelagd parkering mellan Tensta
sim- och idrottshall och Tensta Träff
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet för kännedom
till Idrottsnämnden, Kulturnämnden, SISAB och
Stockholm parkering.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en
avgiftsbelagd parkering på torgytan mellan Tensta Träff, Tensta
sim- och idrottshall och Ross Tensta gymnasium. Förvaltningen
har fått i uppdrag att återkomma till stadsdelsnämnden med ett
svar.

Ärendet
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Förslagsställaren skriver att den upplevda tillgängligheten till de
publika anläggningarna Tensta träff, Tensta sim- och idrottshall
och Ross Tensta gymnasium är mycket dålig. Bilburna besökare
till dessa anläggningar är hänvisade till gästparkeringar i
närliggande bostadskvarter. Konsekvensen är en utbredd olaglig
parkering i silverpilsparken mellan dessa anläggningar som
skapar irritation och ett laglöst normaltillstånd där regler inte
respekteras. För att komma upp till torgytan måste man köra på
gång- och cykelvägar och passera bommar och skyltar om
parkeringsförbud.
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Medborgarförslaget är att anlägga en avgiftsbelagd parkering i
den del av silverpilsparken som ligger mellan Tensta Sim- och
idrottshall och Tensta Träff. Huvuddelen av parkeringen kan
ligga mot sim- och idrottshallens fönsterlösa norrsida. Parken bör
utformas både estetiskt och funktionellt med hänsyn till den
vackra parkmiljön och de omgivande anläggningarnas behov.
Förslagsställaren skriver att in- och utfart måste anläggas på ett
tryggt sätt. En möjlighet är att göra infarten enkelriktad så att
infart sker från Elinsborgsbacken och utfart mot Husingeplan.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid strategiska staben.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Spånga- Tensta stadsdelsförvaltning håller med om att det råder
en brist på parkeringsplatser i anslutning till de publika lokalerna
kring torgytan. Parkeringsbristen får många negativa
konsekvenser för stadsdelen. Potentiella bilburna besökare från
andra stadsdelar väljer bort Tenstas anläggningar på grund av de
undermåliga parkeringsmöjligheterna. Med färre gäster till de
publika anläggningarna blir det färre potentiella kunder till andra
verksamheter i området. En parkeringsplats skulle kunna leda till
att Tensta blir en integrerad del av kultur- och
fritidsverksamheten i staden. Detta skulle kunna vara till gagn för
stadsdelens näringsliv.
Förvaltningen anser det dock olämpligt med parkering på
torgytan av två skäl. Dels för att det krävs att man kör på gångväg
för att komma upp på torgytan. Olaglig trafik på gångvägar är ett
stort problem i stadsdelen och inget förvaltningen vill tillåta på
vissa platser. Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att hindra
sådan trafik. Det andra skälet är att byggnaderna Tensta Träff,
Ross Tensta gymnasium, Tensta sim- och idrottshall och torgytan
mellan dessa har den kulturhistoriska klassificeringen blått. Det
innebär att det är fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska
värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i
kulturminneslagen. Vilket gör det till en kulturhistoriskt värdefull
miljö som inte får förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska
värdet minskar. Dessa två skäl gör det högst olämpligt att anlägga
parkering på torgytan.
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Det problem som stadsdelen kan påverka är den olovliga
biltrafiken på parkvägar. De bommar som bilar passerar för att
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komma upp på torgytan ska bytas ut till en modell som är svårare
att bryta upp och kompletteras med granitblock.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden skickar
tjänsteutlåtandet för kännedom till Idrottsnämnden,
Kulturnämnden, SISAB och Stockholm parkering.
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