
Parkering ved Stengården station 

På dagsordenen for Trafik- og Teknikudvalget den 3. april 2017 skal punktet omkring Nedlæggelse af 

taxiholdeplads ved Stengården station drøftes på Sagsnr.: 29. 

Stengården Grundejerforening skrev til Vej og Trafik 25. januar 2017 om netop dette: 

I Stengårdens Grundejerforening kan vi konstatere, at der er kommet Taxaskilt op ved de to 
parkeringspladser, der findes lige udenfor Stengården St. Det finder vi særdeles uhensigtsmæssigt, 
da der aldrig holder taxa'er ved stationen. En række af bestyrelsesmedlemmerne i 
grundejerforeningen har boet i området i en lang årrække - og taxaerne har aldrig anvendt de nævnte 
pladser. 
 
Vi vil derfor bede kommunen fjerne taxaskiltene og i stedet opsætte skilte med angivelse af 
tidsbegrænset parkering. Tidsperioden kunne være 15-30 minutter. Det vil dermed give mulighed for at 
sætte s-togspassagerer af og følge dem til toget. Dette skal jo selvfølgelig kun gælde de to 
parkeringspladser, hvor taxaskiltene er opsat.  

 

Vi er enige i forvaltningens vurdering af, at der er mangel på langtidsparkering ved Stengården station.  

Men vi er uenige i den foreslåede løsning. 

Man kan ved selvsyn se, at der meget ofte foregår afsætning og afhentning af borgere lige udenfor 

Stengårdens station – og disse holder på de nuværende taxaholdepladser i den tid, hvor 

afsætning/afhentning foretages. Dvs. der er et behov for dette.  

Vi mener stadig, at den bedste løsning til at hjælpe borgerne med at udnytte S-togslinjen bedst mulig vil 

være det forslag, som er nævnt ovenfor, nemlig: opsætte skilte med angivelse af tidsbegrænset parkering 

for begge de optegnede taxaholdepladser. Tidsperioden kunne være 15-30 minutter. 

 

Derudover vil vi gerne foreslå udvalget at udvide parkeringsmulighederne ved Stengården station. Dette 

kunne gøres ved at tillade parkering under S-togsbanen og ændre på optegningen af den sydlige del af 

kørebanen på Gammelmosevej mellem Møllemarken og Stengården Station. Her kan der gøres plads til 

flere biler. Desuden vil en anden optegning gøre det muligt for forbikørende biler at undgå at trække ud 

over spærrelinjer ved passage af parkerede biler, som desværre sker i dag. 

Grundejerforeningen vil selvfølgelig gerne bidrage med forslag til konkret udformning. 

 

På grundejerforeningens vegne 

Kristian Voigt 

Formand 

Bagsværd 30. marts 2017 


