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Nämndinitiativ rörande BO01 området i Västra hamnen
Sedan 2017 har Tekniska nämnden i samverkan med boende i BO01 området, främst
på Scaniaplatsen och Barometergatan, vidtagit ett flertal åtgärder för att minska
söktrafiken i området, stoppa felparkeringar och motverka beteenden från en del
besökare som påverkat både boenden och andra besökare.
Trots dessa insatser som främst har varit inriktade på att minska hastigheter,
avstängning av gator och omreglering till gågata har situationen bara förbättrats de
gånger Parkeringsövervakningen eller Polisen varit närvarande. I deras frånvaro har
konfrontationerna mellan å ena sidan besökare som felaktigt parkerat bilen eller hållit
hög hastighet på gågatan och boende å andra sidan eskalerat och blivit allt mer
allvarliga.
Eftersom moderaternas nämndinitiativ om bom och väktare inte anses juridiskt möjligt
måste Tekniska nämnden nu vidta andra metoder som underlättar för de som rör sig i
området till fots och cykel samtidigt som man främjar en beteendeförändring av
bilburna besökare. BO01 är ett unikt område som inte bara är ett fantastiskt
bostadsområde, det är också ett väldigt populärt besöksmål i Malmö, både för
Malmöborna och mer långväga gäster. För att behålla denna öppenhet och unika miljö
föreslås Tekniska nämnden besluta:
Att

finansiera, ur årets överskott, två parkeringsvakter som ska verka endast
inom BO01 området kl.11-22, måndag till söndag i två månader med start
från och med den 2019-06-21 eller snarast möjligt.

Att

ge Tekniska nämndens presidium i uppgift att, efter förvaltningens
genomgång av vad som är genomförbart, inom det snaraste fatta beslut
om de kompletterande åtgärder som önskats av Västra hamnens
trafikgrupp enligt bifogade skrivelse.

Att

ge fastighets- och gatukontoret i uppgift att söka samverkan med polisen
för att upprätta nödvändiga rutiner som motverkar konfrontationer
mellan bilburna besökare och boende samt bidrar till en tryggare
arbetsmiljö för parkeringsvakterna.
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Att

redovisa effekterna av ovanstående efter de två månader som åtgärden
omfattar.

