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Motion till samfälligheten Rydebäck III Fröholmen angående utökade 
parkeringsmöjligheter 

Bakgrund: 

När bostäderna inom samfälligheten uppfördes under 1970 och 1980-talet så var standarden i 
samhället att varje hushåll hade vars en bil. 1978 så fanns det 1 bil per 2,7 invånare* i snitt i 
Sverige. Detta återspeglas väldigt tydligt i utformningen på parkeringsmöjligheterna inom 
samfälligheten där varje hushåll fick en tilldelad parkeringsplats/carport samt en parkeringsplats 
som var tänkt som gästparkering. 

Sedan dess har standarden i samhället förändrats kraftigt och snittet idag är 1 bil per 1,8 
invånare*.  Många hushåll har idag dessutom vuxna barn som bor hemma längre som också har 
bil. Detta syns om inte annat väldigt tydligt en normal vardagskväll på våra parkeringar i 
samfälligheten då det oftast står bilar parkerade på alla parkeringsplatser, längs tillfartsvägar och i 
vändzonerna. Bristen på platser medför också att många boende (mig själv inkluderat) parkerar 
bilen i de bilfria zonerna. 

Detta medför såklart en kraftigt ökad risk för blockering av tillfart för tex räddningsfordon.


Sverige står dessutom inför en väldigt stor förändring gällande drivmedel i bilar och har som mål 
att hela Sverige ska vara klimatneutralt 2030. Som ett stort led i detta ska landets fordonsflotta 
övergå till elektrisk drift. Med nuvarande parkeringsmöjligheter finns det ingen möjlighet för 
boende som inte har en direkt gräns mot väg/parkering att ladda en elbil hemma utan att parkera 
på sin egen tomt inom ett bilfritt område.


(*Enligt BilSwedens rapport ”Bilismen i Sverige)


Förslag till beslut: 

Jag föreslår därför att styrelsen ska utreda möjligheterna och kostnaderna att utöka 
samfällighetens antal parkeringsplatser genom att ersätta befintliga häckplanteringar/
trädplanteringar längs med Tjärögatan/Vindögatan enligt nedan karta med parkeringsplatser. Vid 
en eventuell ombyggnation bör laddning av bilar med elektrisk drift tas i beaktning på de nya 
platserna.

 

Tjärögatan:
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Vindögatan:


Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Rydebäck 2020-10-27 

Per Håkansson Flintrännan 40, Tjärögatan 34


