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Bättre förutsättningar för idrotten och ideella insatser vid
Källbrinks idrottsplats – Huddingeförslag
Huddinge Samhällsfastigheter (Husf) har under hösten 2019 infört nya
parkeringsregler. Reglerna infördes i nära dialog med Huddinge kommun och en
utvärdering av projektet planeras till hösten 2020.
Syftet med införandet är att öka omsättningen på bilar och skapa bättre
framkomlighet vilket ligger i linje med Huddinge kommuns parkeringsprogram.
Det finns även miljö- och hälsoaspekter där Husf bidrar till kommunens arbete
med att få medborgare att välja andra färdmedel än bil. De som tar bilen får nu
betala för de extrakostnader det innebär för Husf och kommunen.
Husf anser att 3-timmar fri parkering är en väl avvägd tid som täcker de allra
flestas behov. Det finns även möjlighet att stå längre men mot en avgift på
5kr/tim. Med 12 timmar fri parkering på våra idrottsanläggningar skulle
möjligheten att styra trafik och beteendemönster försvinna. Förutom en sämre
parkeringsservice till våra hyresgäster skulle det motverka de mål som finns både
inom Husf och kommunen. Det är viktigt att samma förutsättningar behöver gälla
vid samtliga idrottsanläggningar i kommunen.
Intäkter går i första hand till återinvestering samt till övriga kostnader kopplade
till parkering, t.ex. olika betalningslösningar, övervakning, parkeringskonsulter,
administration, skyltning, linjemålning samt till drift och skötsel av
anläggningarna.
Husf och Kultur- och Fritidsförvaltningen (KUF) har ett nära samarbete kring
frågor och lösningar med föreningslivet, t.ex. KUF har tagit fram och erbjuder nu
en digital lösning för ansökan av årstillstånd (2400 kr/år). Föreningar har även
möjlighet att köpa dygnsbiljetter för 10 kr/st. Detta är framtaget i samråd med
Husf.
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