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Medborgarförslag - Parkeringsdäcket vid Strömbackaskolan byggs ut
Strömbackaskolan har idag ca 1520 elever och elevprognoserna tyder på att elevantalet kommer att vara relativt stabilt under närmsta 5-7 åren. På Strömbackaområdet arbetar ca 280 personer.
På Strömbackaområdet finns totalt 183 mv-platser varav 145 är i och på P-däcket. Utöver
detta nyttjas 20 mv-platser utanför Stadshuset. På och nedanför P-däcket finns 124 besöksparkeringar som nyttjas av besökande och elever.
Under senare år använder fler elever mopedbilar och A-traktorer till skolan samt att elever
med B-körkort i högre utsträckning tar bilen till skolan istället för att åka buss eller ta sig till
skolan till fots. Om denna trend kommer att hålla i sig över tid vet vi dock inget om. Skolans
bedömning är att det finns tillräckligt med parkeringsplatser om de elever som kan nyttjar sitt
av skolan betalda busskort och elever med kort avstånd väljer att inte ta bilen eller mopedbil
till skolan.
I jämförelse med exempelvis Luleå gymnasieby finns det dock goda parkeringsmöjligheter i
skolans närhet.
Under de sista fem åren har även antalet anställda på Strömbackaområdet ökat då Utbildningsförvaltningens centrala administration och Äldreomsorgen har verksamhet på området.
Detta sammantaget har skapat ett ökat tryck på skolans parkeringar. För att förbättra parkeringssituationen har skyltningen förtydligats och p-skiva införts för att försvåra för utomstående att använda skolans parkering för långtidsparkering samt att ca 30 mv-platser tillskapats
på ytor som inte tidigare nyttjats som parkering. Om trycket på motorvärmarplatser fortsätter
att öka finns möjlighet att införa rörliga platser, likt andra kommunala parkeringsområden redan har, vilket möjliggör att 20-30 till anställda får tillgång till mv-platser.
Strömbackaskolan är positiv till tillskapande av fler parkeringsplatser men att skolan ska avsätta och prioritera investeringsmedel för att bygga ut parkeringsdäcket är inte aktuellt. De investeringsmedel som finns planeras att användas till att förbättra skolans lokaler och läromedel med syfte att utveckla undervisningen.
Strömbackaskolan föreslår att möjligheter till ombyggnation utreds när renovering av befintligt parkeringsdäck blir aktuellt och då titta på möjligheterna för tillskapande av fler parkeringsplatser. Enligt Fastighets- och servicekontorets renoveringsplan är detta dock inte inplanerat de närmsta fem åren.
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