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Trafikhinder på parkväg i Solberga
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avvaktar med att investera i ett trafikhinder tills
den nya skyltningen och utökade parkeringsbevakningen har
utvärderats.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Sammanfattning
Medborgarförslaget innehåller önskemål om att sätta upp trafikhinder på parkvägen intill förskolan Citrusgården i Solberga. Syftet
är att hindra bilar att köra in på parkvägen från Folkparksvägen mot
lekparken Apelsinen.
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Det är inte tillåtet med ett fast trafikhinder eftersom parkvägen är en
brandväg. Förvaltningen föreslår att innan det görs en investering i
ett öppningsbart trafikhinder, bör den nya skyltningen, som trafikkontoret kommer att genomföra, och den utökade parkeringsbevakningen utvärderas.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen. Ärendet
har behandlats i rådet för funktionshinderfrågor, i pensionärsrådet
samt i förvaltningsgruppen den 13 november 2014.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 25 september 2014 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Skrivelsen innehåller ett förslag om att sätta upp trafikhinder på parkvägen intill
förskolan Citrusgården i Solberga. Syftet är att hindra bilar att köra
in på parkvägen från Folkparksvägen mot lekparken Apelsinen.
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Förvaltningens synpunkter
I lekparken Apelsinen finns en lokal som tidigare har använts för
parkleksverksamhet. Sedan flera år tillbaka hyrs den av två dagbarnvårdare med enskilt drivna familjedaghem. Eftersom lokalen
ligger mitt i parken finns det inte någon bilväg dit. Det kan också
vara svårt att hitta någon parkeringsplats på de närliggande gatorna
Folkparksvägen och Kängvägen. Därför förekommer det att föräldrar kör in på parkvägen för att lämna och hämta sina barn vid
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familjedaghemmen. Det förekommer också att boende kör in på
parkvägen.
Förvaltningen håller med om att det är ett stort säkerhetsproblem att
bilar kör in i parken där många barn rör sig. Förvaltningen har varit
i kontakt med dagbarnvårdarna som känner till problemet, och de
har uppmanat föräldrarna att inte köra in på parkvägen. De har även
hyrt en parkeringsplats vid Kängvägen som kan användas av
verksamhetens besökare.
I medborgarförslaget framförs önskemål om att trafikhinder ska
placeras på parkvägen vid infarten från Folkparksvägen. Eftersom
parkvägen är en brandväg, som inte får blockeras, är det inte tillåtet
att placera något fast trafikhinder där. Det som är tillåtet är att sätta
upp en bom eller pollare som är öppningsbar. Innan en sådan
investering görs vill dock förvaltningen se över möjligheten att förbättra situationen genom skyltning och parkeringsövervakning.
Trafikkontoret har bekräftat att de vid början av parkvägen kan sätta
upp en skylt med påbjuden gång- och cykelväg (rund blå skylt). De
kan också skylta för t.ex. 15-minutersparkering utanför förskolan på
Folkparksvägen. Parkeringsskylten kan dock sättas upp tidigast då
arbetet med cykelbanan utmed Folkparksvägen är klart, vilket är
planerat till maj. Förvaltningen har också kontaktat parkeringsvakterna, som kommer att göra extra kontroller på morgonen och
eftermiddagen på parkvägen.
Bilaga
Medborgarförslaget.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

