Reservation: Nordsydliga cykelstråket
Det nordsydliga cykelstråket som går från Allhelgonakyrkan ner till Mejeriet underlättar för cyklister
att färdas bekvämt och säkert till och igenom centrala staden. Och ju fler som cyklar desto bättre.
Cykling är bra för klimat och miljö, för människors hälsa samt för stadsutvecklingen. En stad där
människor färdas i långsamt tempo är en stad som man trivs i och vill vara i. Förutom att förslaget
innebär cykelbanor på båda sidor av Kyrkogatan så ingår i förslaget att trottoarerna breddas vilket
möjliggör för de restauranger som så önskar att ha uteservering. Tillgängligheten för fotgängare
förbättras.
Men vi tar också handlarnas oro över att antalet parkeringsplatser i centrala staden minskar. Därför
vill vi att några av de befintliga södra p-platserna får vara kvar och övriga kompenseras och ersätts på
närliggande gator så att nettoantalet p-platser blir densamma. Vi tycker också att man ska titta över
möjligheten till fri parkering med p-skiva under max 30 min under byggtiden.
Vi vill med detta reservera oss till förmån för våra egna yrkanden i tekniska nämnden:
Vi yrkar att:
- igångsättningstillstånd ges till denna etapp av nordsydliga cykelstråket
- ytterligare 2 parkeringsplatser bevaras på södra delen av Kyrkogatans västra sida
- förvaltningen får i uppdrag att tillskapa nya p-platser i centrum som kompensation för de som
försvinner. Totala antalet p-platser ska inte minska.
- förvaltningen undersöker om gratis korttidsparkering med p-skiva (max 30 min) kan införas som
pilotprojekt, inkl ekonomiska konsekvenser, under byggtiden på markparkeringar i centrum.
- sista etappen av cykelstråket från Stortorget och söderut skjuts upp till nästa mandatperiod
- en utökad informationsinsats och kontinuerlig dialog genomförs inför och under byggprocessen
med fastighetsägare, boende och näringsidkare i det påverkade området i syfte att minimera
störningarna.
- Om inte byggnationen är klar före 1 december så avbryts arbetet under julhandeln och gatan görs
tillgänglig för trafik.
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