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Kultur- och fritidsnämnd 2017-01-17

Remiss Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för
Danderyds kommun
Ärendet
Remissärende till nämnden som underlag för framtagande av parkeringsstrategi inklusive parkeringsnormer på kommunstyrelsens uppdrag. Bakgrunden
till uppdraget är att kommunen idag saknar en parkeringsstrategi som ger en
gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor ska hanteras inom kommunen. Inför pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt i Danderyd finns
ett behov av en parkeringsstrategi som hanterar både bil- och cykelparkering. Strategin ska ses som ett medel för att bl.a. uppnå målen i trafikstrategin om att öka andelen Danderydsbor som går, cyklar och åker kollektivt.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att man godkänner den framtagna parkeringsstrategin och parkeringsnormen.
Bakgrund
Med bakgrund av att ha tagit del av ett gediget och väl genomarbetat
materialförslag med tydliga mål och riktlinjer för arbetet med en genomtänkt och heltäckande strategi i frågan.
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
Kultur och fritid vill att man säkerställer parkeringssituationen vid kultur,
fritids- och idrottsplatser och inte minst med tanke på trafiksäkerhet i samband med skjutsande och lämnande/hämtande av barn och ungdomar med
samt utan funktionsnedsatthet. Viktigt är att man är medveten om ett ökat
behov av parkeringsmöjligheter sker vid större idrotts- och kulturevenemang. Vi värnar också för att strategiskt placerade och storleksmässigt adekvata parkeringar för cyklar parallellt med punkt 5.9 (bilagt dokument), för
att främja andelsökningen av cyklande barn och ungdomar skall ingå i parkeringsstrategiarbetet. Vi tycker i tillägg att man även självklart bör ta hänsyn till den förväntade ökade folkmängden och sålunda också ökade parkeringsbehov vid kultur, fritids- och idrottsområden.
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