Samfällighetsföreningen Spoven
Trollhättan

Vi vill veta vad du tycker om parkeringen inom
Samfällighetsföreningen Spovens område!
Parkeringsfrågan i vårt område är något vi i styrelsen ofta får frågor och
synpunkter om.
Att anlägga ytterligare parkeringsplatser i anslutning till befintliga har visat sig
vara dyrt och har endast marginellt förbättrat parkeringssituationen inom
området.
Vi vill därför veta om det finns intresse bland föreningens medlemmar för att på
ett mer radikalt sätt lösa parkeringsfrågan.
För att vi skall få en uppfattning om vad medlemmarna tycker ber vi dig besvara
bifogade enkät.
Väljer du att inte besvara enkäten kommer vi att tolka det som att du är nöjd
med nuvarande lösning av parkeringsfrågan inom området.
Observera att detta inte är en omröstning utan enbart en enkät för att ge oss i
styrelsen en vägledning om vad alla medlemmar tycker i den här frågan. Alla
beslut som rör föreningen fattas på årsstämman.

Ditt svar vill vi ha senast söndagen den 25 november 2012.
Du kan lämna ditt svar till någon av följande styrelsemedlemmar:
Alexadra Reit
Stamkullevägen 265
Hasse Lagervall
Sandhemsvägen 124
Staffan Olofsson
Stamkullevägen 345

Vänd!
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Observera

Vill du själv lämna ett förslag på hur parkeringsfrågan skall lösas inom
föreningen skall du lämna en motion till nästa årsstämma. Motionen skall, enligt
stadgarna, lämnas till styrelsen senast den 31 mars 2013. Styrelsen kommer då
att förbereda din motion och ta med den för beslut på nästa årsstämma som är
under maj månad 2013.

Styrelsen
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Markera med ’X’ vilket alternativ du vill att styrelsen skall arbeta vidare med:

1.

Arbeta för att anlägga parkeringsplatser på grönområdet mellan etapp 1
och etapp 2 med in- och utfart från Sandhemsvägen. (”Kullarna” i dagligt
tal.)
Utrymme finns för att anlägga ca 100 st nya parkeringsplatser.
Månadskostnaden för en parkeringsplats enligt detta alternativ kan uppskattas
till mellan 400 kr och 700 kr per månad.

2.

Arbeta för att anlägga parkeringsplatser på skogsområdet vid
komposten/fotbollsplanen med in- och utfart från Ljungvägen.
Utrymme finns för att anlägga minst 100 st parkeringsplatser.
Månadskostnaden för en parkeringsplats enligt detta alternativ kan uppskattas
till mellan 400 kr och 700 kr per månad.

3.

Inför parkeringsavgifter på nuvarande parkeringsplatser.
Tanken med att inför avgift för parkering på föreningens parkeringsplatser är
att fler medlemmar utnyttjar sina garage och uppfarter samt att de som
långtidsparkerar hittar andra lösningar.
Det finns olika typer av avtal med parkeringsbolag för den här typen av
verksamhet men vad vi har förstått bör man kunna uppnå kostnadsneutralitet,
dvs lika stora intäkter som kostnader, med en sådan här lösning.

4.

Nuvarande lösning är OK.
I dagsläget gäller
-

Parkering endast på markerade platser
Max 24 timmars parkeringstid
Ingen övervakning av att bestämmelserna följs

Svara senast söndagen den 25 november 2012
Namn:

Adress:

