Spørgeskemaundersøgelse
Parkering på Vestergade, Skanderborg
For at afdække behovet for parkering i eller ved Vestergade Skanderborg, er der gennemført en
spørgeskemaundersøgelse hvor borgere som bor på strækningen fra Sygehusvej til Adelgade, er
blevet spurgt til deres bilejerskab og parkeringsvaner.
Der er indkommet 41 besvarelser ud af 70 adspurgte dvs. en svarprocent på 57 %.
De adspurgte er også blevet spurgt til deres adresse og der er indkommet svar fra beboere på de
viste adresser.
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Hvor mange personer i husstanden er over 18 år eller ældre?

100%

75%

63,9%
50%

25%

33,3%

2,8%
0%
1

2

3

0,0%
flere

Total

36

Hvor mange biler har I inklusive firmabiler?
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Har I adgang til privat parkeringsplads?
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Parkerer I normalt langs kantstenen i Vestergade?

100%

75%

50%

36,1%

25%

30,6%
19,4%

16,7%

0%
Ja, hver dag

Ja, nogen gange

Sjældent

Aldrig

Total

36

Tak for dit svar !
Hvis du har andre kommentarer til Vestergades indretning eller til parkeringsforholdene generelt så må du gerne
skrive dem. Du får ikke noget svar da besvarelsen er anonym men vi kan bruge dit input i vores videre arbejde.
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Fritekstbesvarelser
Der er indkommet en del fritekstbesvarelser med kommentarer til parkeringsforholdene. Kommentarerne er
sorteret nedenfor i nogle grupper:
1.Parkerer på gaden, hvis der er plads. Der holder tit mange biler dels fra kulturskolen eller fra firmaerne, der
holder til i den gamle teknisk skole. Nu da Medborgerhuset er lukket på grund af coronaen holder vi af og til der.
Ellers må vi helt ned og holde ved siden af Netto.
2.Vi har nogle gange problemer med at biler holder foran vores indkørsel, selvom indkørslen er lige ved
busstoppestedet.
3.Det kan være svært at finde parkering til gæster.
4.Generelt store trafikale problemer- og trafikfarlige situationer på bl.a. Vestergade, som følge af lastbiltrafikken til
og fra Bloms vareindlevering. Vestergade, samt Stændervej er ikke gearet til, at håndtere størrelsen og mængden
af de lastbil, der dagligt ankommer til varegården.
5.Vi parkere tit foran bopælen da der ikke er andre muligheder!
6.Parkeringsforhold Møllegade - Vestergade - ser gerne tilsvarende forhold som gældende for den nordlige del af
den ombyggede Adelgade
7.Det er blevet et stort problem, efter Blomcentret blev bygget har det været et stort problem med parkering, flere
boliger omkring Vestergade er der kommet til som heller ikke har p pladser nok, så der er rift om de meget få der
er hvor der ikke er tids.. begrænsning.
8.Vestergade er efterhånden blevet et knudepunkt med alle de nye huse der er bygget omkring Vestergade
9.Parkeringsforholdene er OK. Når der ikke er plads ved kantstenen på sydsiden af Vestergade, stiller vi bilen
overfor Netto (rådhusgården) eller på den lille plads oppe på Sygehusvej. Der er skiltet P forbudt ved
medborgerhuset, så der parkerer vi aldrig. Der er en god kultur om at parkere således at folk med indkørsel fra
sydsiden af Vestergade kan komme ud. Det største trafikale problem her er folk, der kører for stærkt. Og så gider
vi godt have endnu flere træer langs vejen. Man kunne sagtens snævre fortovet en tak ind og bruge en halv meter
nogle steder til træer i stedet for fliser eller asfalt.
10.Har forståelse for jeres problem med oprettelse af cykelsti. Har ikke indtryk af, at det er et problem som det er
nu. Problemet opstår først, hvis i påtænker lysregulering ved Søtoften/Vestergade. Eller diverse bump eller andre
former for kørsels forhindringer. Det absolut bedste for beboerne på Vestergade er når trafikken glider uden div
forhindringer. Tænker meget på hvordan vi i Skanderborg bekæmper butiks DØD.
11.Jeg parkerer for korte ærinder i huset. Ellers parkerer jeg bagved huset i bunden af haven. Nu er jeg jo osse en
af de få der har privat parkering. Der er lige naboerne på den side der osse har ellers ser det lidt sort ud særlig på
siden med ulig nr. Vi har jo et stort problem med at der ikke må parkeres på den dertil indrettede parkeringsplads
ved medborgerhuset.
12.Når jeg skriver til dig "sjældent" ved parkering uden foran vores dør, betyder det at ved besøg af mine børn
med alle deres børn, holder de på Vestergade når de ikke kan finde alternative pladser.
13.Vores gæster parkerer foran vores hus, da det kan være svært at finde ledige offentlige parkeringspladser i
nærheden.
14.der burde være p.forbud i venstre side fra adelgade til søtoften da der både er busholdeplads samt udkørsel fra
bloms parkeringskælder i højre side . evt.stopforbud
15.Hvis bilerne kunne få en anden p plads, ville det være skønt
16.Har adgang til privat parkeringsplads, men 30 lejligheder deler 18 parkeringspladser - først til mølle.
17.Vil gerne der var 1 enkelt parkerings plads til vores hus på vestergade på vestergade
18.Der må gerne komme cykelsti på hele Vestergade.
19.Jeg bor ved og har udkørsel til et busstoppested, men er alligevel ofte generet af biler som parkere ind foran
vores indkørsel ved den gule afmærkning, så et stopforbud vil være velkomment.
20.Os som ikke har privat parkering bliver presset mere og mere ud - al parkering på gasværksvej er væk,
vestergade 2-4 ko, Bloms kom, al parkering på søtoften er mindst halveret, 9 pladser på lillesøvej, som formentlig
skal bruge som indkørsel til det nye byggeri (andelsboligforeningen: 57 lejligheder hvad vi har fået oplyst er der
kun 27 p.pladser Beboer i ovenvande kører rundt og leder efter parkeringspladser, parkeringen ved Netto er fyldt
godt op . I bygger og bygger og vil have flere folk til byen - men mindre og mindre parkeringspladser - vi er dybt
frustreret. Men I er forhåbentlig bekendt med probelmerne siden I spørger............
21.Der er behov for flere p-pladser.
22.Den sidste del af Vestergade kunne godt trænge til opfriskning samt cykelsti op til Adelgade. Tænker
p-pladserne skal væk fra Vestergade.

