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Angående parkeringssituationen på gatorna i Ragnar Lodbroks
Samfällighetsförenings område
Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lunds årsmöte 2021 har beslutat att
tillskriva Tekniska nämnden i Lunds kommun med anledning av de
parkeringsbestämmelser som gäller för det område inom vilket samfälligheten finns.
Nuvarande parkeringsregler innebär att max 5 min parkering är tillåten vardagar 818 på villagatorna inom samfälligheten samt anslutande Melins väg, Östra
Linerovägen och Linerovägen (utom en kortare sträcka öster om Egils gränd där 2timmars parkering är tillåten).
Den extremt korta tillåtna tiden för parkering på villagatorna upplevs orimlig och
därmed problematisk.
• 5 minuter är en orimligt kort tid. Man hinner knappt lasta ur bilen efter en
shoppingtur på 5 minuter.
• Hantverkarbilar måste normalt kunna stå intill huset betydligt längre än 5
minuter. Reglerna om nyttoparkering är inte realistiska bl a vad gäller
kostnaden och behovet av att snabbt få tillstånd för en hantverkarbil (som
kanske normalt inte är i Lund). Behöver man ha en flyttbil stående kan man
enligt kommunens hemsida ansöka hos Tekniska förvaltningen om ett tillfälligt
tillstånd för flyttbilen. ”Om anmälan gjorts i god tid gäller detta som tillstånd.”
• Har man gäster med bil, som inte får plats på den egna biluppställningsplatsen,
är det den, för många i området, avlägsna parkeringen på Nordmannavägen
som gäller. Eller möjligen 2-timmarsparkeringen på Linerovägen (om där finns
plats). Medlemmar i samfälligheten har på årsmötet lyft att Nordmannavägen
upplevs som en osäker plats att ha sin bil parkerad på – särskilt under natten.

Vi vill dock inte ha permanent långtidsparkering på villagatorna. Detta skulle kunna
allvarligt försvåra för de boende.
Möjliga lösningar:
• Upplåt avsnitt av Linerovägen och delar av Melins väg för parkering upp till
24 timmar.
• Skapa gatuavsnitt med t ex 4 timmars parkering längs Linerovägen/Melins väg.
P-skiva bör krävas.
• Utöka befintlig 2-timmarsparkering på Linerovägen till 4 timmar.
• Öka tillåtna P-tiden på villagatorna till 2 timmar.
• Inkludera hantverkare, hemtjänst, hemsjukvård och leveranser i reglerna för
tillfälliga tillstånd som nu kan ges för flyttbilar, dock med möjlighet till
mycket snabb tillståndsgivning då det inte alltid är givet vilken bil som
används och när P-behovet är aktuellt.
Linerovägen är bred och det har visat sig att det under fjärrvärmearbetena inte skapat
några problem att ha bilar parkerade där på andra tider än de normalt tillåtna. Även
Melins väg har använts för tillfällig parkering under fjärrvärmearbetena. Detta har oss
veterligen inte medfört några problem för trafiken eller de boende.
Styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening hoppas att detta brev skall leda
till en konstruktiv dialog med Lunds kommun ang parkeringsreglerna på denna del av
Linero.
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