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Svar på interpellation ställd av Björn Karlsson (SD) om
parkeringsplatser vid Hammarens IP i Mariefred
Björn Karlsson (SD) ställde på kommunfullmäktiges möte 2019-03-25 en
interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande Sixten Skullman (M)
om parkeringsplatser vid Hammarens IP i Mariefred.
Fråga: Finns det planer för att utöka parkeringsmöjligheterna vid
Hammarens IP?
Svar: Ja.
Fråga: Om planer finns, vad är tidsplanen för att utökade
parkeringsplatser ska vara färdigställda?
Svar: Under 2019.
Fråga: Ingår även att utöka belysningen vid infarten och i området
runt parkeringarna?
Svar: Nej (Men ser vi att under vintertid känns otryggt så får vi se vad som finns i
investeringsmedel.)
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Interpellation gällande parkeringsplatser vid Hammarens IP i Mariefred
Ställd till ordförande Sixten Skullman TFN
Hammarens IP är en trevlig idrottsplats som alltmer ökat i popularitet och har ett utbud
bestående av en mängd träningstillfällen, matcher och olika sportevenemang.
Många gånger så är bilparkeringen överfull och bilister tvingas parkera längs med infarten
och på andra platser, än vad som är avsatt. Det medför en del risker för olyckor för både
människor och bilar. Vi vet att det pågår en del tankar kring området, tex så är platsen på
andra sidan vägen planerad för en mindre företagsby. Vi vill lyfta frågan med parkeringar för
att den ska belysas än mer och hur planerna ser ut för besökare till Hammarens IP.
Våra idrottsplatser fyller en oerhört viktig roll i samhället, dit ska det vara enkelt att ta sig till
och ifrån. Det ska finnas plats för fordon vid träningar, matcher och olika sportevenemang. I
och utanför idrottsplatserna ska miljön vara säker och där fyller riktiga parkeringsplatser en
viktig detalj som alltid bör beaktas.
Mot bakgrund av ovanstående ställer vi Sverigedemokrater följande frågor:
• Finns det planer för att utöka parkeringsmöjligheterna vid Hammarens IP?
• Om planer finns, vad är tidsplanen för att utökade parkeringsplatser ska vara färdigställda?
• Ingår även att utöka belysningen vid infarten och i området runt parkeringarna?

För Sverigedemokraterna Strängnäs

______________
Björn Karlsson
SD Strängnäs

