Remissvar avseende förslag till parkeringsstrategi i Region Gotland.
Visby innerstadsförening har ca 420 hushåll som medlemmar. Vår uppgift är att tillvarata
innerstadsbornas intressen, varför vi uppehåller oss endast vid sådant i strategin/normen som
är av intresse utifrån detta.
Antalet parkeringsplatser i innerstaden har under senare år minskat. Samtidigt har Region
Gotland infört ett parkeringssystem med avgifter som varierar under året.
De flesta av innerstadens boende har bil. Bilens för- och nackdelar går vi inte in på här, men
konstaterar att många behöver bilen för att den är nödvändig i det dagliga livet. Att
kollektivtrafiken inte alltid motsvarar behoven bidrar givetvis starkt.
Innerstadsborna behöver bil för att
* ta sig till och från arbetet
* ta sig till återvinningen
* vid behov ta sig till de köpcentra som ligger utanför stan
* kunna ta sig till eventuella fritidshus/-aktiviteter
* nöjesresor/utflykter
* besöka vårdinrättningar m m
När det gäller parkering i innerstaden måste då frågan ställas: Vilka ska i första hand ha
möjlighet att kunna parkera i innerstaden? Svaret är ur Innerstadsföreningens perspektiv givet,
det ska vara de som bor där.
För att tillgodose detta har region Gotland inrättat möjlighet till boendeparkering för boende i
innerstaden. Mot en avgift, månadsvis eller årsvis, slipper man betala via
parkeringsautomater. Detta har fungerat någorlunda bra, utom när det uppstått behov av
kommunikation med det företag som administrerat avgifterna. Nu har Region Gotland
avbrutit samarbetet med företaget, vilket Innerstadsföreningen hälsar med tillfredsställelse.
Vad får man då för avgiften? Särskilt markerade boendeparkeringar har upprättats på några
ställen, dock endast utanför innerstaden. Där medges man parkera sin bil i upp till fem dygn. I
övrigt hänvisas man till vanliga parkeringar, där man får stå i 24 timmar, sedan måste bilen
flyttas, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Har man löst boendeparkering medges man under
kvälls- och nattetid parkera sin bil på ställen ”där man inte står i vägen”. Bilen måste flyttas
morgonen därpå vare sig man behöver bilen eller inte. Två frågor inställer sig här:
1 Om man inte ”står i vägen” på natten, varför gör man det då på dagen?
2 Vem avgör om man ”står i vägen” eller inte vid eventuell tvist? Detta är rättsosäkert.
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Mot bakgrund av ovanstående har innerstadsföreningen följande önskemål:
Inför samma regler för boendeparkering i innerstaden som på platserna utanför, d.v.s. med
möjlighet att parkera i fem dygn. 24-timmarsregeln löser inga problem utan skapar enbart
irritation bland de boende.
Utöka antalet boendeparkeringsplatser i de områden där det är mest boende och få butiker, i
den sydvästra kvadranten, norra innerstaden, vissa dela av södra innerstaden samt
klintenområdet.
Skyltningen om parkering är ofta svårbegriplig beroende på många avvikelser från
huvudregeln. Vi föreslår att regionen släpper något på de generella reglerna för att slippa så
många tilläggstavlor.
Informationen kring boendeparkering finns på flera ställen på regionens hemsida. Den är ofta
svårtydd och i vissa fall skiljer sig informationen åt.
I övrigt väljer vi att kommentera förslaget om eventuellt upprättande av parkeringar utanför
Visby med Shuttle-bussar som slussar folk in till staden. Önskvärt är då också att den sedan
länge nedlagda servicelinjen återupptas. Om inte bör skyltarna tas ner.
När det gäller föreslagna p-tal vid nybyggnation torde dessa bli svåra att tillämpa i Visby
innerstad. Här måste flexibla tillämpningar till, utifrån aktuell situation.
Visby Innerstadsförening
Visby 2017-11-19
Agneta Emmervall
Sekreterare

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Bernt Lundgren
Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby
073-843 55 23
lundgrenbernt@hotmail.com

Lennart Johansson
Eksta, Hägur, 623 54 Klintehamn
076-109 36 14
lennart.gotland@hotmail.com

Agneta Emmervall
N:a Murgatan 35, 621 56 Visby
070-717 43 28
agneta.emmervall@defacto.se

e-post: styrelsen@visbyinnerstadsforening.se

www.visbyinnerstadsforening.se

Bankgiro 247-0839

