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Svar på medborgarförslag om parkering vid 
Wendelsbergsparken 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige remitterade den 11 november 2021 § 211 
medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I 
förslaget föreslås att kommunen anlägger parkeringar närmare 
Wendelsbergsparkens entré och föreslår att kommunen på grusytan vid 
korsningen mellan Parkvägen och Granviksliden anlägger sju till åtta 
parkeringsplatser.  
 
Utifrån bedömningen att hålla fri sikt i en korsning och att det är olämpligt 
att parkera i korsningar är förvaltnings bedömning att det inte är lämpligt att 
iordningställa den grusade ytan i korsningen Parkvägen/Granviksliden till 
parkeringsplatser. Vidare anser förvaltningen att de parkeringsplatser som 
idag finns i närheten av Wendelsbergsparken säkerställer behovet av 
besöksparkeringar till parken. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 februari 2022 
 Medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 11 november 2021 § 211 
medborgarförslag om parkering vid Wendelsbergsparken till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I 
förslaget föreslås att kommunen anlägger parkeringar närmare 
Wendelsbergsparkens entré, den via Parkvägen, och föreslår att kommunen 
på grusytan i korsningen mellan Parkvägen och Granviksliden anlägger sju 
till åtta parkeringsplatser. På så sätt menar förslagsställaren att 
tillgängligheten till parken och parkens aktiviteter skulle öka.  
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Ytan som förslagsställaren föreslår ska göras om till parkering är en 
triangelformad grusad yta som ligger i korsningen 
Parkvägen/Granviksliden. Både Granviksliden och Parkvägen är idag 
reglerade med parkeringsförbud och för att förhindra att bilar parkerar på 
den grusade ytan har förvaltningen lagt ut stenar runt ytan.  

Syftet med parkeringsförbudet och stenarna är att minska trafik från ej 
boende och besökare till boende in i villaområdet. Då gatorna i området är 
smala skulle framkomligheten försämras av bilar som parkerade på gatorna. 
Innan åtgärderna med parkeringsförbud och stenar fanns på plats fick 
förvaltningen in synpunkter från de boende i området om att det var mycket 
parkerade bilar i området. Öppnas ytan upp för parkering finns det en risk 
för ökning av trafik i området samt en risk för olovlig parkering på gatorna. 
Kommer man som besökare för att parkera och det inte finns några lediga 
platser i korsningen är risken stor att man parkerar på gatan istället för att 
åka till en annan parkeringsplats.  

För besökare till Wendelsbergsparken finns det idag fem olika 
parkeringsplatser med gångavstånd till parken. Massetjärnsparkeringen, 
parkeringen i korsningen Wendelsvägen/Kyrkvägen, parkeringar vid 
Wendelsbergs folkhögskola samt ytterligare en parkering i korsningen 
Wendelsvägen/Hulebäcksvägen. Det finns även möjlighet att stå i 
Wallenstams parkeringshus. För att öka tillgängligheten till parken kommer 
det anläggas en tillgänglighetsanpassad grillplats samt en parkering för bilar 
med parkeringstillstånd för rörelsehindrade vid Trolltjärn som nås med bil 
via Parkvägen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Då det är olämpligt att parkera i korsningar och det finns en risk att trafiken 
kommer öka är förvaltnings bedömning är att det inte lämpligt att 
iordningställa den grusade ytan i korsningen Parkvägen/Granviksliden till 
parkeringsplatser. Vidare anser förvaltningen att de parkeringsplatser som 
idag finns inom gångavstånd till Wendelsbergsparken säkerställer behovet 
av besöksparkeringar till parken. 
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Trafikchef 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Härryda kommun? 
Då kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som 
kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighets
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko
nomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehåll. 

Medborgarförslaget får bara behandla en fråga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vem kan lämna medborgarförslag? 

Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar får däremot inte lämna medborgar
förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 

När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig 
handling och diarieförs. Förslaget publiceras på kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan finns med i pro
tokoll och föredragningslistor. 

KONTAKT

UPPGIFTER 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgar
förslag. Inlämnade förslag utreds av förvaltningen och sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende på hur komplicerat 
det är. Du får ett skriftligt svar på ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 

Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför måste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska också vara under
tecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 

• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet,
435 80 Mölnlycke.

• Lämna det i kommunhusets reception vid Råda torg 
i Mölnlycke.

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det måste finnas en namnunderskrift på pappret. 

För mer information 

Kontakta kansliet, 031-724 61 00 (växel) 
kommun@harryda.se 

Läs mer på harryda.se/medborgarforslag 

Förnamn* [:)c:1.�.i�I 

fternamn* Frosterud 

Gatuadress*                         

Postn
Postadress * .......... ......................................... .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-postadress

2021-0
�

- �Datum*················· ······
�

·· 

Underskrift* ....... . '( . 

 

 
Namnförtydligande* 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk
uppgift

Härryda kommun • Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pá ditt medborgarförslag. 

Parkering Wendelsbergsparken 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

Förslag att anlägga parkeringsplatser närmare Wendelsbergsparkens entre via 

Parkvägen, i korsning med Granviksliden. Där finns lämplig yta för 7-8 bilar outnyttjad. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
Wendelsbergsparken genomgär för närvarande en upprustning för att öka antalet 

besökare och friluftsmöjligheter i Mölnlycke, bl a med utegym, discgolfbana, lekplatser 

mm. Med nya aktiviteter som drar mycket folk dit behövs ocksà bra 
parkeringsmöjligheter pà nära hàll sà att tillgängligheten är god, även för de som har 
svärt att gà längre sträckor. I korsningen Parkvägen-Granviksliden finns en grusyta 

intill en fastighet, där kommunen äger en stor del av ytan, och skulle med smà medel 
kunna anlägga flera parkeringsplatser, uppskattningvis för 7-8 bilar. Parkeringen kan 

ocksà förses med restriktioner sa att den är endast avsedd för besökare till 

Wendelsbergsparken med en maxtid pà 3-4 h. Det finns även en yta framför 
elbyggnaden pà andra sidan Parkvägen som erbjuder en yta för 3-4 bilar. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 

behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

U HARRYDA 
OPUN 
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