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Trafiknämnden Hultsfreds kommun

Svar på skrivelse om parkering för husbil, husvagn och motorcykel
Förslag till beslut
Trafiknämnden har inget att erinra på gatuavdelningens förslag och beslutar att
det även används som svar på skrivelsen.
Ärendebeskrivning
Turism- och informationschef Malin Albertsson har 2015-06-25 inkommit med
en skrivelse med ett önskemål om att ÖSK gör om fyra av de ordinarie parkeringsplatserna på Stora Torget till ändamålsparkering för husbil, husvagn och
motorcykel. Platserna ska användas för besökare till Hultsfreds Turistbyrå.
Önskemålet gäller främst under turistsäsongen från maj till september.
Man önskar även att en lösning går att finna redan för turistsäsongen 2015.
Utredning
Gatuavdelningen har under sommaren tittat på möjligheten till att göra om fyra
ordinarie parkeringar enligt önskemålet. Det går dock inte, utan att minska med
ytterligare minst fyra parkeringsplatser, på grund av behovet av en större
svängradie för ett husvagnsekipage
En alternativ placering som har utretts är även norra sidan av parkeringsområdet mot Stora Torget intill granitpollarna. Även denna placering fungerar inte
då det skulle inskränka på parkeringsplatsen för rörelsehindrade om två platser
skulle upprättas för husvagn eller husvagn och husbil.
Tillfällig lösning 2015
För att tillfälligt lösa behovet under sommaren 2015 upprättades två tillfälliga
platser på västra sidan av Västra Långgatan längs med gång- och cykelvägen.
Det togs även fram en tillfällig lokal trafikföreskrift för ändamålet.
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Tjänsteskrivelse
2015-09-04

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Det har dock under sommaren visat sig att väldigt få husvagnsekipage respektive husbilar har nyttjat parkeringen. Istället har flera skåpbilar nyttjat platsen
vilket inte har varit syftet.
Tanken var att föreslå trafiknämnden om en permanent lösning på denna plats
till turistsäsongen 2016 men då utfallet inte varit som önskat föreslås ett annat
alternativ.
Förslag till turistsäsongen 2016
Gatuavdelningen föreslår att till turistsäsongen 2016 prova att tillfälligt upprätta endast en parkeringsplats för ett husvagnsekipage eller husbil på norra sidan av parkeringsområdet mot Stora Torget intill granitpollarna. Detta skulle
då inte inkräkta på parkeringsplatsen för rörelsehindrade.
Gatuavdelningen upprättar en tillfällig lokal trafikföreskrift för ändamålet och
anlägger tillfälligt en parkeringsruta och anvisning för ändamålet på platsen
under våren 2016. Skulle det visa sig att platsen nyttjas i tillräckligt omfattning
kommer det till hösten 2016 tas fram ett förslag på permanent lösning på platsen med en permanent lokal trafikföreskrift.
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