LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2007-05-02

Paragraf

102

Sida

192

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
Kommunstyrelsen

07.289

008
majkf17

Medborgarförslag om fler parkeringsplatser på Sandviksgatan
Karin Lundholm anför följande i ett medborgarförslag 2007-04-19.
Jag bor i bostadsrättsföreningen Gåsen, Sandviksgatan 37 i Luleå. Vår fastighet är byggd på 40-talet, och då fanns det inte så sort behov av bilparkering, så
vi har endast 25 platser att tillgå till 50 lägenheter och 10 affärslokaler.
Vår förening har sedan två år tillbaka, genom både skrivelser och personliga
kontakter med tjänstemän och politiker, försökt få en dialog om möjlighet att
få ”hyra in oss” på kommunal mark, och därigenom få fler parkeringsmöjligheter. Eftersom någon dialog inte har gått att få, så lämnar jag nu som privatperson detta medborgarförslag.
Utanför vår fastighet är gatan väldigt bred, och dessutom återvändsgränd.
Eftersom man parkerar längs efter trottoaren, så ryms inte så många bilar.
Mitt förslag är att man gör snedparkeringar, vilket skulle innebära att många,
många fler bilar skulle få plats. Gatan är så bred att man utan vidare skulle
kunna göra sådana parkeringar på båda sidor av gatan. Det skulle också
underlätta sikten för oss boende när vi ska ut från vår, gård. Nu ställer sig
bilar så nära vår infart att vi måste köra en bra bit ut i gatan innan vi ser om
det kommer någon bil eller cyklist från vänster, vilket är en väldigt stor
olycksrisk.
Eftersom vi bor i ett klimat som kräver motorvärmare vintertid, så är mitt
förslag också att vår förening får hyra ett antal av dessa parkeringar, och att vi
får sätta motorvärmarstolpar på dessa. Vi skulle själva bekosta det, så det
skulle varken bli besvär eller kostnader för kommunen.
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Mitt förslag innebär inte att kommunen förlorar något, tvärtom. Det skulle ge
en ökad inkomst till kommunen om vi betalade för markytan som annars står
outnyttjad, och det skulle ge goodwill i medborgarperspektiv, att kommunen
ställer upp på att göra det bättre för boende i innerstan.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
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