§8
Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar 2016
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2016.
Styrelsen beslöt
Att

godkänna föreliggande förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms
Hamnar.

§9
Remiss av förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för
gatuparkering
I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016.
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.
Jonas Nilsson och Lars Jilmstad yrkade att styrelsen skulle besluta
”Att

som svar på remissen åberopa och överlämna nedan utlåtande

Vi delar den rödgrönrosa majoritetens uppfattning om att rörlig trafik ska prioriteras
framför stillastående trafik. Därmed är vi också beredda att göra motiverade förändringar
för att nå dit men vi anser att det förslag som nu ligger för nämnden att fatta beslut om är
allt för färgad av politiska ställningstaganden snarare än att utgå från stockholmarnas
behov.
I grund och botten anser vi att gatu- och kantstensparkering, i de lägen där behov
föreligger, ska kunna tas bort men utgångspunkten ska alltid vara att de ska ersättas på
något sätt- antingen genom ny gatuparkering eller genom nya garageplatser. I den
rödgrönrosa majoritetens förslag är det dock uppenbart att det inte finns några konkreta
platser på att ersätta de gatuparkeringar som föreslås försvinna och det tycker vi är
mycket problematiskt.
Vi menar att förslaget som nu ligger för nämnden att fatta beslut om kommer innebära
kraftiga försämringar för stockholmarna och deras vardagspussel eftersom det inte finns
några konkreta förslag på var bilarna ska ta vägen. Det är uppenbart att majoritetens
ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en
bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen
att gå ihop. Vidare visar majoriteten, genom att föreslå en utökning av avgiftstiderna från
9-17 till 7-19, att man har för avsikt att göra det svårare för människor i deras vardag.
Extra anmärkningsvärt är förslaget om att personer med handikapptillstånd ska tvingas
betala för att parkera, särskilt när fusket med p-tillstånden framhålls som anledning till att
avgiften ska införas. Vi anser att det är helt fel tänkt och tycker att den rödgrönrosa
majoriteten istället bör lägga fokus på att sätta dit de som fuskar med
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