Störningar från Gallerian
Frans Karlsson från Miljö & Hälsa ringde mig och informerade mig om vad som händer med ärendet.
Sammantaget så tänker NorCap AS som fastighetsägaren heter bygga farthinder inne på
parkeringsdäcket och installera närvarogivare samt byta belysningen till starkare lampor för att lysa
upp hela parkeringsdäcket, denna typ av lösning har City Park som sköter Gallerians parkering goda
erfarenheter av och vi får hoppas att detta är en tillräcklig åtgärd, om inte så kommer Miljö & Hälsa
att fortsätta handlägga ärendet, bifogar det danska bolaget svar till Miljö & Hälsa.
Med vänlig hälsning
Ingemar Bengtsson

Hej Frans

Vi talades vid igår ang. klagomålen på parkeringen i Gallerian.
Ert dnr 2014-0958.
Jag fick nedanstående svar från ägarna i Danmark.
Hoppas det är ok med ett danskt svar, i annat fall för du höra av dig så översätter jag till svenska.
Vi har drøftet problemet med vores p-entreprenør Citypark for at høre deres erfaringer med at løse
lignende problemer andre steder.
Konklusionen herpå er, at vi vil gøre visse øjeblikkelige tiltag for at reducere problemet. På lidt længere
sigt skal hele p-anlægget jo ombygges med ny adgangsstyring i forbindelse med gennemførelse af det
projekt med bostäder og livsmedelbutik, som vi forventer at få endelig detaljplan på her i høsten. Der er
derfor ikke noget mening i at ofre store omkostninger nu.
For på kort sigt at løse problemet vil vi imidlertid gennemføre flg.:
Vi vil udskifte lysarmaturer til mere lysstærke udgaver samt montere rörelsessensorer, således at lyset
tænder om natten ved rörelser i området.
Vi vil installere fartgupp på relevante steder efter anbefaling fra Citypark.
Det er Cityparks erfaring, at disse indgreb har løst lignende problemer i andre p-anlæg.
Vi håber at disse tiltag vil løse problemet og vil nøje overvåge om de ønskede resultater opnår. Sker dette
ikke vil vi igen tage emnet op med Citypark.
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