Från:
Ämne:
Datum:
Till:

Lina Berggren linacecilia.berggren@gmail.com
Re: Ny parkeringsyta Brantbrinks IP
18 maj 2020 20:05
Walther Johan johan.walther@botkyrka.se
Hej Johan,

Här kommer synpunkter från Tullinge SK.
Tullinge SK är positiv till att antalet parkeringsplatser vid Brantbrinks IP utökas.
Vi tycker att förslaget på placeringen av de ny parkeringsplatserna i stort sett är bra. Dock ser vi på ritningen att
parkeringens gränser kommer att vara mycket nära vår klubbstuga.
För att skapa integritet kring vår verksamhet, och en säker trafikmiljö skulle vi helst se att raden med parkeringar
närmast vår klubbstuga (raden med 26 platser) stryks från förslaget .
Om det bedöms omöjligt att ta bort så många som 26 platser från förslaget, skulle vi förorda att raden med 26 platser
minskas till 15 platser - och platserna koncentreras till den nordöstra delen som vätter mot Flottiljvägen. Då skulle det
kunna finnas en korridor av grönska mellan den yta vi använder för en stor del av vår verksamhet och parkeringen.
Det är viktigt att man anlägger en gångbana från den nya parkeringen till Brantbrinks IP på den östra sidan om vår
klubbstuga. Annars riskerar det att bli mycket folk som går över och genom våra aktivitetsytor för att ta sig till
fotbollsplan och ishall.
Vi har också en undran kring tomtmarken kring vår klubbstuga. På våra fakturor till kommunen så framgår det att vi
betalar för ett arrende. Vilken yta är det? Och hur påverkas det av detta förslag?

Vänliga hälsningar Lina Berggren
ordförande
Tullinge SK
Tel. 076-121 67 70
www.tullingesk.se

27 apr. 2020 kl. 17:43 skrev Walther Johan <johan.walther@botkyrka.se>:

Till idrottsföreningar med hemvist på Brantbrinks IP
Botkyrka kommun ska anlägga en ny parkeringsyta på Brantbrinks IP för att förbättra
parkeringssituationen på idrottsplatsen. Detta då det är högt tryck på befintlig
parkering, på grund av all verksamhet som bedrivs idag på idrottsplatsen. Det gör
att, från tid till annan är nuvarande parkering otillräcklig, vilket leder till
trafikstörningar och otillbörlig parkering i det närliggande bostadsområdet samt
utmed Flottiljvägen. Uppdraget att anlägga den nya parkeringen genomförs av
teknik- och fastighetsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunen har med stöd av konsulter undersökt möjligheterna till att anlägga ny
parkeringsyta på idrottsplatsen. Bifogat detta mail finner ni det förslag som funnits
mest lämpligt och genomförbart utifrån syfte att påverka verksamheten på Brantbrink
så litet som möjligt, men ändå ha god tillgänglighet och inte skapa trafikstockningar
vid högt tryck.
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar nu er förenings återkoppling på bifogat förslag
inom trettio (30) dagar för att synpunkten ska vara giltig och tas i beaktande vid
slutgiltigt beslut. Era synpunkter mottas gärna i e-post till johan.walther@botkyrka.se
Hör gärna av er om ni vill ställa frågor eller uttrycka er synpunkt muntligen istället för
i mailform.

