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Expedieras till

Akten
§ 55
Dnr Ten 2017/451
Underlätta för barkarbyborna och barkarbyresenärerna att parkera rätt
vid Barkarby station – ärende enligt initiativrätten
Tekniska nämndens

1.

Ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för vidare utredning.

Reservation:
Björn Falkeblad (M) och Ann Hedberg Balkå (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Handlingar

Förslagsskrivelse 2017-06-21 från M, L, KD
Ärendet i korthet

Barkarby pendelparkering är idag en populär parkering och också Järfällas enda
nattparkering. I samband med utbyggnaden av Mälarbanan har parkeringen byggts ut
och fler platser har tillskapats vilket är väldigt positivt för de som har behov av att
kombinera bil med pendeltåg.
Vi har fått synpunkter från flera järfällabor som upplever delar av skyltningen som
väldigt otydlig och orimlig. Direkt under barkarbybron finns ett utrymme som upplevs
som parkeringsutrymme, men som om man tittar noga, saknar korrekt markering. Vad
vi kan förstå borde detta område kunna användas som ytterligare parkeringsplatser.
Om det av något skäl inte vore lämpligt behöver det tydligt markeras att det är
parkeringsförbud på denna yta. I dagsläget får järfällabor som upplever att de har gjort
rätt dyra parkeringsböter som helt kan omkullkasta hela månadens ekonomi. Det är
nästintill omoraliskt agerande av Järfälla kommun och parkeringsvakterna och
anmärkningsvärt att det inte tidigare har åtgärdats.
Det kan även finnas fler platser som skulle behöva tydliggöras, varför det vore bra att
göra en kontroll kring tydlighet av hela parkeringsutrymmet vid Barkarby station.
Tekniska nämndens behandling

Lämnade förslag
M, L och KD föreslår att bygg- och miljödirektören får i uppdrag att genom skyltar
tydliggöra var parkering är tillåten vid infartsparkeringen öster om Barkarby station.
Samarbetskoalitionen yrkar på återremiss av ärendet för vidare utredning.
Beslutsgång
Justerandes sign

Rätt utdraget intygas
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Ordföranden ställer bifall mot avslag på samarbetskoalitionens återremissyrkande och
finner att nämnden bifaller återremissyrkandet.

Justerandes sign

Rätt utdraget intygas

