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Angående parkeringssituationen på gatorna i Ragnar Lodbroks
Samfällighetsförening – synpunkter från Ragnar Lodbroks
Samfällighetsförening
Styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening (nedan kallad Föreningen) har tagit del av
handlingarna till Tekniska nämndens (TN) sammanträde 2022-05-18 inklusive det förslag till beslut
som framläggs av Tekniska förvaltningen (TF) i tjänsteskrivelse 2022-04-13, diarienummer TN
2021/0603.
Föreningen är djupt kritisk till delar av förslaget och innehållet i TF:s tjänsteskrivelse. Här
anges skälen:
•

TF anger inget motiv till varför tillåten parkering inom området endast är 5 minuter under
angiven tid. Ändå anser TF att detta skall kvarstå. Föreningen anser att 5 minuter skall
ändras till 4 timmar, men kan till nöds acceptera 2 timmar.

•

I andra delar av Lund är parkeringstiderna betydligt generösare. (se Föreningens svar till TN
2022-03-03 sid 5 f). Obegripligt varför detta inte även kan gälla inom Föreningens område.

•

TF:s syn på parkeringsbehovet för hantverkare o dyl är verklighetsfrämmande – på gränsen
till företagarfientlig. Detta parkeringsbehov är inte enbart ”vid större renoveringar” och med
möjlighet till dispensansökan. Ett hantverkarbesök innebär ofta behov av intermittent
åtkomst till verktyg etc i bilen/bilarna. Det kan normalt inte klaras på 5 minuter. Att flytta
bilen till Nordmannavägen eller ngn av de nya parkeringsområdena är inte rimligt utifrån
arbetssituationen. Ej heller rimligt att minst 2 veckor före besöket ansöka om dispens – som
kanske inte beviljas. En enkel anmälan via epost eller sms när parkeringsbehovet uppstår
borde räcka.

•

Den dispensansökan som TF informerar om innebär ingen lösning på problemen för
hantverkare och andra tjänstebesök till husen. Det tar för lång tid innan en ansökan
behandlas och eventuellt beviljas. Den omfattar endast angivna bilnummer. Om leverantören
behöver använda andra bilar gäller inte dispensansökan. Den duger inte för hastigt påkomna
behov av hantverkarbesök o dyl.

•

Möjligheten att köpa p-tillstånd för hantverkare i Lund (s k Nyttoparkering, se Föreningens
skrivelse 2022-03-03 sid 3) missgynnar företagare som mer sällan arbetar i staden.
Tillståndet gäller dessutom bara i 2 timmar/gång, vilket ofta är för kort tid. Dessutom
orimligt när det gäller Föreningens område där sådana bilar normalt inte utgör något hinder
för boende och gäster.

•

Inom Föreningens område bor många äldre. De besöks också av äldre med problem att gå
länge sträckor. För dessa är 230 m en alltför lång sträcka.
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•

En del problem (inte alla) skulle lösas om områdesparkeringen ändras till 2 eller 4 timmar kl
9-18 så som det är i andra liknande delar av Lund.

•

TF:s förslag är inte i överensstämmelse med ”Syfte och mål” i dokumentet
”Parkeringsstrategi, Inriktning och parkeringsplanering i Lunds kommun” (Remissförslag
2020-09-03). Där står bl a: ”Parkeringslösningarna ska bidra till ett gott liv för boende,
besökare och verksamma …”. Det gör inte TF:s förslag till beslut.

Ragnar Lodbroks Samfällighetsföreningen föreslår därför Tekniska nämnden att avslå Tekniska
förvaltningens förslag till beslut och att ge förvaltningen i uppdrag att inom 2 månader inkomma
med nytt beslutsunderlag, som tar hänsyn till Föreningens synpunkter.

För Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening
Tore Persson
Ordförande
Hemsida: https://ragnarlodbrok.se/

