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Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred måndagen den 27 februari 2017 kl. 
08:00

 
Beslutande Åke Nilsson, KD

Rosie Folkesson, S
Per-Inge Pettersson, C
Åke Bergh, M

Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef
Ulla Nilsson, sekreterare
Jens Karlsson, avdelningschef gata/park

Utses att justera Per-Inge Pettersson                                                 
Underskrifter Paragrafer 1-2

Sekreterare …………………………………………….
Ulla Nilsson

Ordförande …………………………………………….
Åke Nilsson

Justerande …………………………………………….
Per-Inge Pettersson                       

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Trafiknämnd Hultsfred

Sammanträdesdatum 2017-02-27

Datum för anslags 
uppsättande 2017-03-07 Datum för anslags 

nedtagande 2017-03-29
 

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift …………………………………………….
Ulla Nilsson
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Ärendelista 2017-02-27

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 1 Lokal trafikföreskrift om parkering på 
Sjövägen i Hultsfred

2016/90

§ 2 Anmälningsärenden / 
delegationsärenden 2017

2017/2
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TNHU § 1/2017 Dnr 2016/90

Lokal trafikföreskrift om parkering på Sjövägen 
i Hultsfred
Beslut
Trafiknämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) för Hultsfreds kommun följande:

Om parkering på Sjövägen i Hultsfred. 

1 § På västra sidan av Sjövägen i Hultsfred i parkeringsfickor enligt 
kartbilaga får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd vardag klockan 
08.00-18.00 och sön- och helgdag klockan 08.00-18.00.

Denna föreskrift träder i kraft den 10 mars 2017.

Ärendebeskrivning
Nya parkeringsfickor har anlagts i området Strandlyckan under hösten 2016 
för att i första hand underlätta för besökande till trygghetsboendet men 
även för personer som under kortare tid ska besöka andra fastigheter i 
området eller för att vandra längs sjön.

Syftet med parkeringsplatserna vid anläggandet var alltså inte 
bostadsparkeringar. Därför har tidsbegränsningen satts till fyra timmar.

Ärendet behandlades på Trafiknämnden §11, 2016-12-12 där man valde att 
återremittera ärendet då det inkommit önskemål om att använda parkerings-
fickorna för boende i området under åtminstone kvälls- och nattetid. 

Till återremissen önskades en bättre redogörelse av boendeparkeringarna i 
området. Dessa har nu inhämtats och visar följande: 

1. Trygghetsboendet (11 lägenheter)
1 p-plats för rörelsehindrade

            12 garageplatser för boende
            3 p-platser för boende
            2 besöksplatser (vändplatsen rymmer 3 besöksplatser till än så       
            länge)
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2. Sjöhagen vänster 1 (14 lägenheter)
14 garageplatser för boende
10 p-platser för boende

3. Sjöhagen vänster 2 (12 lägenheter)
1 p-plats för rörelsehindrade
9 garageplatser för boende
4 carportar för boende
3 p-platser för boende

4. Tillfällig grusparkering 
Ca 20 bilar + möjlighet till 12 platser till mot järnvägen.

5. Övriga parkeringar allmänna i området
Ca 32 st 24 tim i södra delen av området. Avstånd = 130 m från de 
nya parkeringsfickorna. 

Sammanlagt har alltså Hultsfreds bostäder 55 st parkeringsmöjligheter för 
boende i 37 lägenheter. Utöver det har de 2 p-platser för rörelsehindrade 
och 2 besöksparkeringar. 

Med hänvisning till att det redan idag finns boendeparkering i tillräcklig 
omfattning finns det ingen anledning att underlätta för boende att nyttja 
aktuella parkeringsfickor. Det är heller inte en kommunal angelägenhet att 
lösa boendeparkeringar efter att ett område detaljplanelagts. Definitivt inte i 
ett sådant nytt område där förutsättningar från detaljplanearbetet mot idag 
inte har förändrats i någon större omfattning. Som t.ex. antalet fordon per 
hushåll eller avstånd till befintlig allmän parkering. 

Det finns dock områden där korttidsparkering används vissa tider av dygnet 
för att övrig tid användas som boendeparkering. Det gäller dock primärt 
centrumnära parkeringar som t.ex. Stora Torget i Hultsfred där det saknas 
boendeparkering för vissa lägenheter. 

Om det ändå finns en politisk vilja att tillmötesgå önskemålen om 
boendeparkering i detta aktuella område så skulle föreskriftsbeslutet 
justeras enligt nedan:

1 § På västra sidan av Sjövägen i Hultsfred i parkeringsfickor enligt 
kartbilaga får fordon parkeras under högst 4 timmar i följd vardag klockan 
08.00-18.00 och sön- och helgdag klockan 08.00-18.00.

Det innebär alltså att mellan klockan 08.00-18.00 alla dagar i veckan får 
man endast parkera 4 timmar i följd på platsen. Övrig tid mellan klockan 
18.00-08.00 får man stå hela tiden. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
Karta nya parkeringsfickor
Beslut TNHU § 11/2016-12-12
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TNHU § 2/2017 Dnr 2017/2

Anmälningsärenden 
Beslut
Trafiknämnden beslutar att lägga informationen med kännedom till 
handlingarna.

1. Hastighetskamera på Silverslättsvägen.
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