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Tekniska nämnden
Dnr TN 2019/015

§ 27 Enkelriktning, tidsreglerad parkering och
lastzon på Tingsgatan
Beslut
Samhällsbyggnadschef och gata/parkchef får i uppdrag att utreda
ärendet ytterligare gällande inriktningen parkeringsförbud på Tingsgatan
delen Storgatan - Prostgatan och undersöka möjligheten om ev parkering
vid Bil-Månsson, Hovdala 10 till nämndens februarisammanträde,

Sammanfattning av ärendet
Tingsgatan som är en central gata i Hörby har hög beläggningsgrad på
parkeringsplatserna längs gatan. Det finns dessutom många transporter
genom gatan till bland annat Marias Butik & Service och Bil-Månsson. I
samband med att det står bilar parkerade på båda sidor på gatan, uppstår
det stor risk för kollision. Framkomligheten försvåras avsevärt då
trafikanter kör genom gatan i båda riktningar, det vill säga södergående och
norrgående riktning. Det lämpligaste sättet att lösa problemet och samtidigt
bevara antalet parkeringsplatser är att enkelrikta gatan så att trafikanter
enbart får köra i norrgående riktning.
För att möjliggöra säker transport från – och till Marias Butik & Service
aktuella läge så bör dessutom lastplats upprättas utanför densamma.
Utmålning av parkeringsplatser är nödvändigt för att skapa en fungerande
parkeringssituation längs gatan samt tidsbegränsa parkeringsplatserna till
30 minuter mellan klockan 09:00 – 20:00 på vardagar och mellan klockan
09:00 – 15:00 på lördagar samt dag före helgdag. P-skivor ska användas
för att säkerställa att parkeringsregleringen följs enligt föreskrift.
Förvaltningens förslag till beslut
Ge gata/parkchefen i uppdrag att ta fram lokala trafikföreskrift (LTF)
gällande förbud för trafikanter att köra i södergående riktning på
Tingsgatan, lastplats utanför Marias Butik & Service aktuella läge,
utmålning av parkeringsplatser, tidsbegränsa parkeringsplatserna till 30
minuter mellan klockan 09:00 – 20:00 på vardagar och mellan klockan
09:00 – 15:00 på lördagar samt dag före helgdag och att P-skiva ska
användas.
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