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Parkering Stocksund 2:160, Cedergrenska parken
Ärende
Ärendet parkering Stocksund 2:160 innebär att tekniska kontoret ser över
parkeringssituationen i och i anslutning till Cedergrenska tornet och
cedergrenska parken.
Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden ger tekniska kontoret i uppdrag att förbinda Kungsvägen
med en trapplösning till befintlig parkering samt markera ut
parkeringsplatser med hjälp av parkeringsräcke för att effektivisera ytan.

Bakgrund
Verksamheten vid Cedergrenska tornet önskar möjliggöra för fler besökare
att parkera närmare tornet än vad som idag är möjligt. Befintlig
parkeringsyta rymmer 19 parkeringsplatser varav 4 parkeringsplatser är
svåra att använda på grund av avståndet till motsvarande parkeringsyta, se
bifogad fil. Ytan används idag inte fullt ut då den saknar
parkeringsanvisning och många därför fyller på med stor rymd mellan
bilarna. I Cedergrenska tornet finns idag en verksamhet som bedriver
konferenser, bröllop, julbord och liknande.
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Tekniska kontorets utredning
Tekniska kontorets förslag för att förbättra befintlig parkeringssituation i
Cedergrenska parken består av att befintlig grusparkering förbinds med
Kungsvägen via en trapp liknande en befintlig trapp söderut i parken.
Kontoret föreslår även att befintlig grusparkering kompletteras med
parkeringsräcke uppmärkt så avstånd mellan P-rutorna framgår samt att
parkeringen kompletteras med en informationsskylt som hänvisar till 3 olika
parkeringsmöjligheter som ligger i direkt anslutning till parken. De
parkeringsmöjligheter som finns utöver grusparkeringen är parkering vid
stora ingången korsningen Ankarvägen/Stockholmsvägen, 24h parkering
längs med Kungsvägen samt att kvällar och helger kan även förskolan
solvändans parkering användas i korsningen Stockholmsvägen/Kungsvägen.
Det finns även handikappsparkering i direkt anslutning till tornet.
Projektkostnaden för att komplettera med trappa, parkeringsräcke på
befintlig parkeringsyta samt ny hänvisningsskylt beräknas landa på ca. 250
tkr. Projektet finansieras inom ramen för planerat underhåll.
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Bilaga:
Skiss uppmärkning av parkeringsytor samt trappläge 2017-08-23
Expedieras
Tekniska nämnden
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