
Motion till årsmötet för Rostorps Egna Hem den 19 mars 2023 
 

Motion angående områdesparkering inom området Rostorps Egna Hem 
 

Nu gällande parkeringsbestämmelserna med en avgiftsbelagd 24 timmars parkering, innebär 
olägenheter för en del boende i området Rostorp Egna Hem. 
 

Enligt ansvarigt kommunalråd grundar sig beslutet på de s.k. ”gratisparkerarna från 

kranskommunerna, som parkerar sina bilar på Malmös gator och att det då är rimligt att de 
betalar och gör rätt för sig när de använder kommunal mark att parkera på”. 
 

Det nämns också, att problem finns ”för renhållning, sophämtning och räddningstjänst, som 
hindras att komma fram på gatorna”. 

 

Detta går med eftertanke och samarbetsvilja att lösa framkomlighets problemen genom att vi 
parkerar, så att framkomligheten på gatorna i området inte försämras. 

 

Med den nu införda avgiftsbelagda områdesparkering, drabbas dessvärre många av oss 

villaägare på Rostorp. 
 

Ovanligt är inte, att vissa hushåll och familjer har flera bilar men inte tillgång för alla till 

parkering på sin villatomt. På vissa gator inom området har nu också införts parkeringsförbud, 
som gör det förbjudet att parkera utanför sin bostad. 
 

Vi måste motsäga oss de nu införda parkeringsföreskrifter, som innebär ett försämrat boende 

med att vi nu tvingas betala en parkeringsavgift för att parkera på några gator inom området. 
 

Det kan mycket väl gå bra med en avgiftsfri parkering inom hela orådet Rostorps Egna Hem, 

men definitivt ingen P-avgift, som nu även gäller på nätter och helger. Det skulle kunna räcka 
med en avgiftsfri 24 timmars parkering t.ex. med parkeringsskiva. 

 

Föreslår att årsmötet för Rostorps Egna Hem, motsäger sig de nu införda parkeringsnormerna 
och att föreningen arbetar för en ändring av dess, så de boende inom området inte berörs och 
drabbas av de olägenheterna som har uppkommit av de nu införda parkeringsreglerna. 
 

Föreslår att årsmötet bifaller motionen. 
 

Boo Nilsson 

Värnanäsgatan 1 
 

 

Motion till årsmötet för Rostorps egna hem den 19 mars 2023 
 

Motion angående hastighetsbestämmelser inom området Rostorps Egna Hem. 
 

Enligt nollversionen som beslöts av Sveriges Riksdag 1997, gällande hastighetsbegränsning till 
30 km/t, går följande att utläsa. ”Hastighetsbegränsningar till 30 km/t borde även i 

fortsättningen förbehållas sådana vägsträckor och trafikmiljöer där en sådan gräns är särskilt 
motiverad”. 

 

Av ovan går det att tolka att området Rostorps Egna Hem med sin trafikmiljö platsar väl enligt 
nollversionen, att ha en max hastighet på 30 km/t inom området. 

 

Den nu gällande hastighetsbegränsning inom inområdet på 40 Km/t, är för hög och främjar 

inte trafiksäkerhet och bör därför återgå till tidigare hastighetsbegränsning på 30 km/t. 
 

Föreslår att årsmötet vid Rostorps Egna Hem, motsäger sig gällande hastighetsbegränsning på 

40 Km/tim inom området Rostorp och att villaföreningen framöver arbetar för en max 
hastighet på 30 km/t. 
 

Föreslår att årsmötet bifaller motionen. 
 
 

Boo Nilsson 
Värnanäsgatan 1 


