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Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga vid ordinarie föreningsstämma 29 Maj 2017
Parkeringssituationen
Bakgrund
Förra sommaren aktualiserades situationen avseende för få parkeringar i vår förening efter att
samtliga bilar som parkerats vid ”norra” vändplanen fått parkeringsböter, även de som stått parkerade
på de tre platserna mot villorna, Bagarbyvägen 15L och 17A.
Efter detta har en grupp ur styrelsen gått igenom de alternativ som kan tänkas finnas för att
åtminstone en parkeringsplats skall finnas per lägenhet.
Behov av parkeringar 7 platser:
42 lägenheter i föreningen.
-6 Töjnavägen
-9 Garage (6 där det parkeras framför)
-6 Parkeringar i anslutning till garagelängorna
-15 Carport platser vid norra vändplanen
-2 övriga platser vid norra vändplanen
Det här är ingen lätt fråga eftersom man ofta återkommer till en diskussion om allmän tillgång till
föreningens mark och att boende har olika stor ”privat” tillgång till marken.
Garagen är också små och utnyttjas i flera fall inte som parkeringar utan extra förråd, vilket inte är
avsikten.
Styrelsen vill här redovisa vad som har tagits upp som alternativ.

1. Parkeringsplatser på kommunalmark
En pågående diskussion förs med kommunen för att få tillgång till parkeringsplatserna på ”norra”
vändplanen och även en plats längs cykelvägen söderut. Detta ärende har pågått sen hösten och har
slussats från kommun till polis, tillbaka till kommunen 4 olika nämnder har varit inkopplade. Ärendet
fortsätter hos Trafik och fastighetskontoret där målet är att få till ett möte och diskturera eventuella
möjligheter på plats.
a. Vändplanen
3 möjliga platser kan vara
svårt beroende på att
godkännande troligtvis
kommer att kfävas från
grannar.

b. Vid gångvägen
1 plats borde kunna erhållas
mot gångvägen.
.
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2. De ”små” garagen
Eftersom de ”små” garagen närmast Bagarbyvägen 13B anses vara för små för parkering har vi
disskuterat om man i stället skulle riva dessa och göra 4 st öppna parkeringsplatser.
Vad detta skulle innebära kostnadsmässigt har ännu i skrivande stund inte undersökts.
3. Marken vid nord-västra hörnet
Som ett alternativ finns möjlighet att utnyttja marken bredvid soptunnorna på Töjnavägen om bygglov
fås för detta. Här skulle man minst få plats med 2 platser.
4. Kolonilotten
Undersöka om möjlighet finns att utnyttja marken vid kolonilotten annorlunda som ett steg i dialogen
med Trafik och Fastighetskontoret. Kan eventuellt bli svårt beroende på utfart kommer att ske för nära
korsning.
5. Förådsfastigheten
Att förändra användandet av förådsfastigheten har aldrig varit på tal. Vi måste värna om våra
grönområden och området mellan Bagarbyvägen 13 och förrådslängan är något som höjer värdet för
hela vår förening.

Stälningstagande för föreningsstämman
Våra stadgar säger att:

Därför vill styrelsen höra hur föreningsstämman ställer sig till alternativ 2. 3. och 4. ovan som skulle
innebära ett förändrat användande av föreningens mark.

