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TF2020/925

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Parkering på Eriksgatan
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att uppföra parkeringsplatser
längs Eriksgatan.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag i oktober 2020 om att skapa 2-3
nya parkeringsplatser på Eriksgatan i höjd med Finlarm Larsec, Happy Homes och
City Tobak, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Kommunens vill minska trafikflödet i centrum för att förbättra tillgängligheten och
trafiksäkerheten för gående och cyklister. Därför vill vi minska den så kallade
söktrafiken som uppstår när det finns enstaka parkeringar på särskilt attraktiva
platser i centrum. Det innebär att vi försöker undvika parkering längs gator där det
är möjligt.
Pausparkeringen med 84 parkeringsplatser ligger alldeles intill Eriksgatan 14.
Pausparkeringen är en av flera parkeringar som vi hänvisar invånare och besökare
om de behöver ta bilen in till centrum. Vi anser att parkeringen uppfyller
parkeringsbehovet i dagsläget.
Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget om att skapa nya
parkeringsplatser längs Eriksgatan 14 avslås.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/729.
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 26 oktober 2020 13:58
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Parkering
Motivering
Vi skulle vilja ha parkering utanför vårat företag på Eriksgatan 14.
Parkeringen skulle vara mot parkeringen efter gatan, jag anser att det får
plats 2-3 bilar.
Det skulle gynna våran butik(Finlarm Larsec), Happy Homes och City Tobak.
Tack på förhand!

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2711927&frame=1

2020-11-24

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-11-16
Kommunfullmäktige

Paragraf 152

Ärendenummer KS2020/729

Medborgarförslag - Parkering
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om parkering har inkommit den 26 oktober 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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