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Svar på interpellation ställd av Björn Karlsson (SD) och
Jan Kihlstenius (SD) om parkeringsmöjligheter vid
Nabbviken
Björn Karlsson (SD) och Jan Kihlstenius (SD) ställde på kommunfullmäktiges
möte 2019-03-25 en interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande
Sixten Skullman (M) om parkeringsmöjligheter vid Nabbviken.
Fråga: Hur har Strängnäs kommun tänkt att lösa parkeringsfrågan inför
kommande båtsäsong? Man är ju på sjön även på vardagar mellan 08:00 och
17:00 och då framförallt mer än 4 timmar. Alla som förhyr båtplats av Strängnäs
kommun bor inte heller i tätorten utan behöver transportera sig med bil, så även
de som skall ner och lasta av inför båtutflykten.
Svar: Att lasta av bilen inför båtturen kan man med fördel göra vid lilla
parkeringen nedanför kyrkogården där p-skiva/4h gäller.
Annars hänvisar vi till den stora parkeringen vid resecentrum där man kan stå i
upp till 7 dygn med avgift förstås.
Fråga: Om vi förutsätter att avtalet med BK Gripen blir verklighet så tillkommer
ytterligare 200 platser utöver de 93 som redan finns, hur ser kommunens
parkeringslösning ut inför detta?
Svar: Samma svar som ovan, Strängnäs kommun har inga p-platser för de som
hyr fasta båtplatser i kommunen utan hänvisar till de allmänna parkeringsytor
som finns.
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Interpellation till ordförande i miljö & samhällsbyggnadsnämnden Magnus Stuart
Parkeringsmöjligheter i Nabbviken.
I samband med att parkeringsplatserna vid resecentrum avgiftsbelades så började parkeringsplatserna vid
Nabbviken att utnyttjas av resande viket får till följd att det sällan eller aldrig går att få en plats där.
Det finns 9 platser som inte kräver p-skiva, dessa är alltid upptagna och 18 platser som kräver p-skiva för
parkering i 4 timmar vardagar mellan 08:00 och 17:00, där kan det sporadiskt finnas enstaka plats.
I Nabbviken hyr Strängnäs kommun ut 93 brygg-platser samt att kommunens tjänstemän håller på att upprätta
ett arrendeavtal med BK Gripen som avser att dom skall få möjlighet att lägga ut 2 flytbryggor med ett
sammanlagt antal om 200 brygg-platser som ersättning för att Eldsundsvikens exploatering framskrider, detta
kommer med största sannolikhet att omöjliggöra att BK Gripen kan vara kvar i området.
BK Gripens brygga 5 rivs redan denna vinter.
Med hänvisning till ovanstående frågar vi Sverigedemokrater följande:
1.

Hur har Strängnäs kommun tänkt att lösa parkeringsfrågan inför kommande båtsäsong? Man är ju på
sjön även på vardagar mellan 08:00 och 17:00 och då framförallt mer än 4 timmar. Alla som förhyr
båtplats av Strängnäs kommun bor inte heller i tätorten utan behöver transportera sig med bil, så
även de som skall ner och lasta av inför båtutflykten.

2.

Om vi förutsätter att avtalet med BK Gripen blir verklighet så tillkommer ytterligare 200 platser utöver
de 93 som redan finns, hur ser kommunens parkeringslösning ut inför detta?

För Sverigedemokraterna Strängnäs

_________________________
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_________________________

Lenny Söderlund

______________________

Jan Kihlstenius

