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Fråga: Parkeringsproblematiken vid Umeå energi
arena - Peder Westerberg (L)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Peder Westerberg och Ari Leinonen
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Peder Westerberg (L) har inkommit med en fråga till fritidsnämndens
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att bordlägga
frågan pga tidsbrist till nästa sammanträde 2018-02-26
Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena
Söndagen den 21 januari hölls många elitmatcher på Umeå energi arena.
Dessa matcher var välbesökta och det kunde ha varit ännu större publik
om det inte rått parkeringskaos. Det fanns helt enkelt inga parkeringar att
uppbringa i närområdet. Många valde istället att åka hem och därmed
tappade klubbarna välbehövliga publikintäkter. Redan innan delar av
parkeringen byggdes om till sportpark, fanns det stora
parkeringsproblem. Därför kan man undra hur planen ser ut för områdets
framtid, eftersom det är en mycket viktig fråga för idrottsföreningarna.
Fråga till Ari Leinonen fritidsnämndens ordförande (S):
Kommer parkeringsproblematiken kring Umeå energi arena att åtgärdas?

Ari Leinonen (S) svarar:
Peder Westerberg (L) oroar sig för parkeringssituationen kring Umeå
Energi Arena framförallt i samband med matcher och funderar kring
tankarna när Energiparken framför arenan tillskapades.
Fakta är att fler parkeringsplatser har tillskapats kring arenan sedan
Energiparken etablerades.
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88 parkeringar har försvunnit till förmån för den nya energiparken
framför Arena Vatten. Vi har tillskapat 250 parkeringar på grusplanen
mellan Arena Sol och gamla simhallen samt 36 parkeringar som tidigare
var till för simhallsgäster som nu nyttjas till besökare på Gammlia.
Vi har även skrivit ett nytt avtal med museet om 40 platser samt
möjliggjort parkeringar vid Mossvägen 30 platser. Det finns även
möjlighet till parkering med 12 minuters promenad från parkeringshuset
på järnvägsvallen med totalt 240 parkeringar.
I dagsläget har vi alltså kring arenan tillskapat 326 nya parkeringsplatser
och det har försvunnit 88. Det ger ett netto på + 238 platser. Om vi
dessutom räknar in parkeringar med 5-12 minuters promenad så har vi
ytterligare 270 parkeringar.
Press och media har parkeringar, numera framför Arena Sol dvs
Gammliavallen.
Vi har naturligtvis informerat föreningarna och inne i arenorna finns in
formation uppsatt.
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