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§ 133 Medborgarförslag - Parkeringsskyltar på
Henry Dunkers gata
Dnr TN 2017/377

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag som syftar till att måla parkeringsrutor på
Henry Dunkers gata. Förslagsställaren framhåller att det finns många som är i
behov av att parkera i området då det finns beläget flera målpunkter i nära
anslutning, exempelvis Polismyndigheten, gamla gummifabriken och
centralstationen. Vidare påpekas att många av parkörerna använder väl tilltagna
avstånd mellan fordonen, och samma yta skulle rymma fler fordon om det målades
parkeringsrutor.
Kommunfullmäktige har översänt medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut.
Yttrande
Tekniska förvaltningen har tagit del av förslaget. För att möjliggöra
måluppfyllelsen att Trelleborgs kommun ska minska andelen reser som görs med
bil till förmån för hållbara trafikslag bör det generellt sett inte skapas fler
parkeringsmöjligheter på gatumark i centrala lägen av staden. Antalet målpunkter i
området har dock ökat på senare år och precis som förslagsställaren framhåller
finns det flera målpunkter i området, vilka kan behöva vara tillgängliga med bil.
Tekniska förvaltningen är även väl medveten om att parkeringsytan på norra delen
av Henry Dunkers gata används på ett ineffektivt sätt. Ytan ligger med i
planeringen av platser som kommer att åtgärdas genom att det målas rutor för
snedparkering.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget samt
att översända beslutet till förslagsställaren.
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