Motion till MSV:s årsmöte 2021 avseende parkering på
MSV:s mark på höger sida nedför Björkviksbacken
Motion:
Motionen och arbetsinsatsen är endast att bara att ringa samma parkeringsbolag som handhar
parkeringen vid stora sand och höra om intresse finns att anlägga en parkeringsplats på höger sida
nedför Björkviksbacken. Sedan är det förstås tillåtet att kontakta andra aktörer också.
Se detaljerna nedan.
Syfte:
Att lösa parkeringssituationen i Björkviksbacken utan att det kostar MSV en krona samt att det ger
MSV en parkeringsanläggning och kommande intäkter efter ett antal år och många år framöver.
Bakgrund:
Som sommarboende redan som barn i Björkvik sedan 1962 har jag alltid upplevt
parkeringssituationen i Björkviksbacken som trafik-osäker när det står många bilar felparkerade på
höger sida på vägen ner mot Björkviks brygga. Trafik-osäker när jag var barn, senare med mina
egna barn och nu med mina barnbarn. Det har vad jag minns alltid funnits skyltar som hänvisar till
parkeringarna vid Stora Sand och senare, under rätt många år till parkeringen vid Torpe Sand.
Huruvida det hjälpt parkeringssituationen ner mot Björkviks brygga får var och en göra en egen
bedömning av.
Förslaget:
Mitt förslag är nu att höra med/erbjuda parkeringsbolaget MSV redan har ett samarbete med om
de är intresserade att på deras bekostnad anlägga en parkering på MSV:s mark till höger om
Björkviksbacken. De anlägger och bekostar anläggningen mot att de under ett antal år får behålla
hela eller i varje fall nästan hela intäkterna och att man sedan efter de åren övergår till ett
”normalt” avtal. Tycker årsmötet eller styrelsen att det är en bra idé kan man naturligtvis höra
med andra parkeringsbolag.
Tillvägagångssätt:
Det min motion gäller är egentligen bara att vid en ordinarie kontakt med parkeringsbolaget ställa
frågan. Det är förstås inte förbjudet att ringa parkeringsbolaget i just detta ärende eller till något
annat parkeringsbolag eller göra parkeringsanläggning i egen regi. Tillvägagångsättet står MSV:s
styrelse fritt.
Resultat:
Om parkeringsbolaget är positivt inställda och MSV kommer överens med dem så blir
parkeringssituationen bättre för alla parter, såväl som för MSV:s medlemmar som för tillresta
badgäster. SL skulle nog också bli glada då bussen får lättare att komma fram. MSV får då en
parkeringsanläggning som kan ge intäkter under många år, precis som parkeringsanläggningen vid
Stora Sand.
Med vänlig hälsning
Peter Dahlberg
Malmvägen 17

