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Innan vi seniorer når den nivå att vi är berättigade till färdtjänst har vi ett antal år då vi kör med egen 
bil. Kanske behöver vi P-tillstånd. Denna period måste lyftas fram i frågeställningarna i Forum för 
pensionärsorganisationer. Framtidens intelligenta nästan självkörande bilar gör att vi kan använda 
egen bil längre. 

Gun Ahlström lyfte, vid senaste mötet, frågan varför det inte finns några handikapparkeringar när 
hon skall besöka sin dotter som bor i en lägenhet ägd av Aranäs. 

Frågan är mycket större än så.  
Vi seniorer vill få plats i det offentliga rummet mötesplatser, parkeringsplatser för våra fordon, 
trafikutrymme för våra fordon mm. Marknadskrafterna vill få ut maximalt antal kr ur varje 
kvadratmeter tomtmark. I den kravlistan platser inte våra seniorönskemål. 

Det räcker inte med att ha en bra färdtjänst. Samhället måste ställa krav på byggherrarna. 
Kommunens parkeringsstrategi är en katastrof sett ur seniorperspektiv. Där finns ingen vision om 
möjligheterna, för oss seniorer, med den framtiden fordonsutvecklingen. Där finns inga tal för hur 
många senioranpassade parkeringsplatser som skall finnas i anslutning till bostaden mm. 

Bakgrundsmaterial hittar du på www.kungsbackasenioren.se längst ned till vänster under fliken 
"valnostalgi". Där hittar du flikar som "Bakgrund parkering", "Seniorparkeringsproblem" och 
"Beslutsunderlag parkering". 

Stadsplaneringen måste möta framtidens krav. Vi ser ingenting av framtiden i kommunens 
parkeringsstrategi. 

POSAM vill inför mötet i Forum Pensionärsorganisationer 4 februari att någon från 
samhällsbyggnadskontoret presenterar hur man tänkt sig när alla boende i de 69 lägenheterna i Kolla 
trygghetsboende år 2070 har var sin självkörande bil. Nästan 100 bilar. Därefter tar vi en diskussion 
runt informationen. 

Svar 

Hej Erik! 

Jag förstår problemet med parkering och ser varför det är en viktig fråga för er. Dock är det inte en 
fråga som Vård & Omsorg hanterar, det finns inte i reglementet och det är ingenting förvaltningen 
arbetar med. Forumet vi har tillsammans är tyvärr inte kommunövergripande utan vi får utgå från vår 
verksamhet. Detta är en fråga för förvaltningen eller nämnden för Teknik. 

Vänliga hälsningar 
Elin Forså 
Nämndsekreterare 

http://www.kungsbackasenioren.se/

