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Svar på medborgarförslag: Förslag på lösning av
parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för
personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot
Aronsborgs Konferenshotell
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att en grus- eller asfaltplan ska färdigställas
vid Aronsborgs båthamn för att sommartid utgöra parkering för bilar med
båtsläp. Detta skulle lösa den parkeringsproblematik som varit i området
under somrarna. Vintertid skulle ytan kunna användas för att spola is och
därmed göra en skridskobana. Till förslaget bifogas en karta över lämplig
placering.
Förvaltningen är medveten om den parkeringsproblematik som beskrivs och
har fått två olika uppdrag relaterade till Aronsborgs båthamn. Dels har
förvaltningen fått i uppdrag att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg (KS
2016-05-23 § 122) och dels att återkomma med förslag på parkeringslösning
för båttrailer och bilar vid Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). Detta
innebär således att förvaltningen arbetar med att se över området för att
bland annat lösa parkeringsproblematiken.
Dock bedömer förvaltningen att asfaltering eller grusning av en grönyta, i
enlighet med förslaget, inte är rätt väg att gå för att lösa
parkeringsproblemen. Detta eftersom grönytorna är till för rekreation för
allmänheten och därmed bör kvarstå.
När det gäller den del av förslaget som avser att en grus/asfaltsplan skulle
spolas till isbana på vintern bedömer förvaltningen att kommunen inte kan
ta på sig att ordna och hålla efter en sådan bana. Detta eftersom det är
förenat med arbetsinsatser som kommunen inte har resurser till.
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås. Aronsborgs båthamn och problematiken kring parkering där ska
dock även fortsättningsvis hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 139
Tekniska utskottet 2017-05-16 § 38
Tjänsteskrivelse 2017-04-12
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