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Fastighetsnämnden

Utredning av parkeringsproblematiken vid Kevinge
Äldreboende
Ärendet
Tekniska nämnden gav den 20 oktober 2010 § 123, tekniska kontoret i
uppdrag att i samråd med socialkontoret utreda parkeringsproblematiken vid
Kevinge äldreboende.
Parkeringsproblematiken har uppstått i och med att det finns olika
kategorier av besökare som med jämna mellanrum besöker Kevinge
äldreboende, för att delta i olika föreningsaktiviteter men även besöka de
boende.
En inventering har gjorts av de befintliga parkeringsplatserna tillsammans
med representant från Mörbygårdens vänner. Tre stycken platser har
friställts (tidigare extern uthyrning) för att sedan hyras ut till boende som
har stått i kö för att få parkeringsplatser, i dagsläget står ingen kö i för parkeringsplats. Fler platser går ej att friställa för att lösa besöksparkeringsproblematiken. Vidare har man tillsammans med representant från Mörbygårdens vänner sett över den nuvarande skyltningen, där det i en parkeringslänga om 8 stycken platser har getts ut tillstånd för 4 timmar. Detta har
handlagts utav restaurangen och Gun-Britt Larsson som är hyresgästrepresentant samt representant för Mörbygårdens vänner. Denna skyltning har
bytts ut från tillstånd erfordras till p-skiva då både restaurangen och GunBritt inte längre vill dela ut dessa tillstånd. Totalt har man då 16 stycken
platser för besökande varav 8 stycken är med p-skiva i 2 timmar och 8
stycken med p-skiva i 4 timmar. Ytterligare 3 stycken platser finns på fastighetens norra sida som disponeras utav Mörbygårdens vänner. Se bilaga
för placering utav samtliga parkeringsplatser.
Tekniska kontoret kan efter förankring med de boende och i samråd med
socialkontoret konstatera följande. Att en ändring från tillstånd erfordras till
p-skiva i 4 timmar för 8 stycken av de 16 besöksplatserna, är den ända åtgärden som går att göras på dessa befintliga platser. Idag finns det totalt 16
stycken parkeringsplatser för besökande till Kevinge äldreboende vilket är
att anses som väldigt generöst i förhållande till den generella parkeringssituationen i området.
Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets återrapportering om
utredning av parkeringsproblematik vid Kevinge äldreboende.
Lars Eliasson
Teknisk direktör

Johan Ejbe
Fastighetschef
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