
---------- Forwarded message ---------
From: <gkkundservice@malmo.se>
Date: ons 4 apr. 2018 11:28
Subject: Återkoppling på ditt ärende
To: <zoran.cullibrick@gmail.com>

Hej!

Tack för er fråga. Csaba Gyarmati kommer tillbaka från föräldraledighet 1 maj. Vi är dock så pass insatta i 
ärendet så vi svara utifrån gatukontorets bedömning av situationen. I samband med diskussion om 
problematiken under 2016 fattades beslut om två timmars p-skiva under arbetstid.  I dagsläget finns inget 
som motiverar en ändring på beslutet då situationen i området inte ser märkbart annorlunda ut än vid 
tidpunkten för fattat beslut. Det stora antalet parkerade bilar som fanns i området gjorde att problem med 
framkomligheten uppstod, denna problematik skulle återkomma om vi tog bort regleringen. I Malmö stads 
parkeringspolicy föreskrivs också att framkomlighet är prioriteras högst på det allmänna gatunätet. 
Långtidsparkering ska först och främst ske på tomtmark inte på gatumark. Problematiken med parkerade 
bilar på gator i villaområden är också ökande på grund förtätningen i staden, likande problem har 
framkommit i fler områden. Utöver det, ska det framöver även förtätas i Jägersroområdet vilket snarare 
kommer öka vikten av att reglera gatorna för att säkerställa framkomligheten. Därav är det inte aktuellt att 
plocka bort regleringen Vänligen, gatukontoret.

Återkopplingen gäller ditt ärende gällande Trafik med ärendenr 658543.
Din ärendetext: Hej!  Nedanstående text är skriven till Csaba Gyarmati men då han är föräldraledig  finns det 
kanske någon annan som jag få kontakt med.

Nu har vi haft p-skiva i drygt ett år och det har emottagits med blandade känslor. Självklart har 
Migrationsverket (som var boven i dramat) lärt sig och numera parkerar på Jägersro stora parkering för en 
låg summa varje månad.

Däremot har jag fått ett antal mail och telefonsamtal från flera boende (där det är p-skiva) att de fått böter för 
att deras fordon stuckit ut på trottoarer. I några fall bara som en dragkrok eller liknande. Ja, det får inte sticka 
ut något på trottoaren men om uppfarter är byggda så korta att en normalbil inte får plats och att man inte får 
stå på gatan under dagtid, då har vi skapat ett nytt problem.

Har du fått någon feedback på hur mycket eller ofta Malmö P är i vårt området och lappar felparkerade bilar?

Om inte Migrationsverket får "återfall" finns det kanske ingen anledning att ha kvar p-skiva? Det idealiska 
hade ju varit någon form av boendeparkering men går ju inte att få enligt tidigare information från er.

Jag har tidigare fått info från dig att p-skivan är tidsbegränsat och om vi önskar, att vi kan säga upp detta 
påbud.

Vi ska ha styrelsemöte inom kort, diskutera detta och kolla upp i vilken omfattning det är för/emot.

Vill mest ha lite framförhållning ifall det skulle bli aktuellt.

mvh

Zoran Cullibrick/ordförande för Jägersro Villaägareförening
070-616 50 49

Om mer information behövs, kontakta anmälare på zoran.cullibrick@gmail.com
Med vänliga hälsningar

MALMÖ STAD
Gatukontorets kundservice
Felanmälan: http://malmo.se/gkkundservice
Telefon: 020-344500
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