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BER OM INNSPILL - PARKERINGSLØSNING I BYDEL NORDSTRAND
Bydel Nordstrand ønsker å legge til rette for at befolkningen skal kunne komme med innspill
og synspunkter om områder og gater/veier i bydelen der fremmedparkering, hensetting av
kjøretøy og trafikkfarlige situasjoner grunnet parkering er et problem.
Bydelen ønsker å få tilbakemelding på følgende spørsmål:
1) Er det gater/veier og/eller områder der fremmedparkering er en utfordring i bydelen?
(marker gjerne på et kart hvis mulig)
2) Er det gater/veier og/eller områder der hensetting av kjøretøy er en utfordring i
bydelen? (marker gjerne på et kart hvis mulig)
3) Er det gater/veier og/eller områder der trafikkfarlige situasjoner oppstår grunnet
parkering i bydelen? (marker gjerne på et kart hvis mulig)
4) Har du/dere forslag til aktuelle parkeringstiltak/alternative parkeringsløsninger som kan
vurderes i bydelen?
Hensikten med å få tilbakemelding på disse spørsmålene er å bruke informasjonen til å få
utarbeidet løsninger på problemene. Dette er i henhold til vedtak i Nordstrand bydelsutvalg i
sak 76/2020.
Det gjøres oppmerksom på at det er det Bymiljøetaten som er fagetat for trafikale spørsmål i
Oslo kommune. Bydelen kan imidlertid spille inn sine ønsker til Bymiljøetaten.
Frist for innsending av innspill
Vi ber om at innspill sendes til bydelen senest 31.12.2020. Innspill sendes på e-post til
postmottak@bns.oslo.kommune.no og merkes med «202001693 innspill til parkeringsløsning
i Bydel Nordstrand».
Vi ber om at svar på spørsmålene over nummereres da dette vil bidra til å gjøre
vurderingsarbeidet enklere.
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Postboksadresse:
Pb. 98 Nordstrand
1112 Oslo

Telefon: 21 80 21 80
Telefax:

E-post:postmottak@bns.oslo.kommune.no

Bankgiro: 1315.01.00539
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Innkomne innspill vil ikke bli besvart, men vil være en del av dokumentgrunnlaget i
forbindelse med videre vurdering og oppfølging av saken.
Likelydende brev sendes til skoler/FAU, barnehager/FAU, velforeninger, seniorsentre, Rådet
for funksjonshemmede samt enkelte borettslag og aktører i næringslivet. I tillegg legges det ut
informasjon om saken på bydelens Facebook-side. Alle som ønsker kan sende inn innspill til
bydelen innen fristen.
Bydelen ber om å få en bekreftelse fra OBOS på at dette brevet er videresendt til alle
OBOS-borettslag i Bydel Nordstrand. Vi ber om at bekreftelsen sendes til
postmottak@bns.oslo.kommune.no og merkes med saksnummer 202001693.
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