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Innspill til nytt område for taxiholdeplasser i Son
Vestby Næringsforum har innhentet synspunkter fra næringslivet i Son og hatt samtale med Follo
Taxi, og ønsker å gi følgende innspill til flytting av taxiholdeplasser i Son på vegne av lokalt
næringsliv.
Det er ønskelig at taxiholdeplassene i Son sentrum plasseres i nærhet til handelsvirksomheten i Son
sentrum. Personer med behov for taxitransport er ofte relatert til spesialbehov, dagligvarehandel,
apotek, lege/tannlege og optiker. Behov for taxitransport relateres også til serveringssteder. Follo
Taxi opplyser om forbrukerbehov er i stor grad relatert til handel, og Vestby Næringsforum foreslår
nytt område for taxiplasser plasseres nærliggende Havnegata der stor andel handelsvirksomhet i Son
sentrum er samlet, eller Øra jordet.
Næringslivet i Son opplever parkeringsmulighetene i Son som svært utfordrende, spesielt i
tilknytning til båtsesongen og for næringsvirksomheter nærliggende Havnegata. Det er ytret
bekymring om etablering av ny taxiholdeplass blir på bekostning av eksisterende parkeringsplasser.
Innspill:
➢ Follo Taxi er fleksibel på ny plassering av taxiholdeplass, men ytrer ønske om å etablere
dette i nærliggende Son, og presiserer å unngå Sonsveien stasjon sin taxiholdeplass som
løsning. Dette da plassering ved Sonsveien stasjon vil øke kostnadene for bruker ved henting
i Son.
➢ Det er fremmet et ønske om at langtidsparkeringen reguleres på Øra jordet, slik at dette
frigjør parkeringsplasser i Son sentrum som kan brukes til ny taxiholdeplass. Follo Taxi bruker
til tider parkeringsplassene ved Kiwi Son, og er positiv til etablering av taxiholdeplass ved
Havnegata.
➢ Det er fremmet et forslag om å plassere taxiholdeplassene på Øra jordet. Plasseringen er
nærliggende Son Sentrum, uten sjenanse for lokale beboere, og plassering går ikke på
bekostning av eksisterende parkeringsplasser. Follo Taxi stiller seg positivt til dette forslaget.
➢ Fremtidens taxikunde oppfordres til å bestille taxi via app, og plassering av taxiholdeplass på
Øra jordet oppleves dermed uproblematisk. Fremtidens taxikunde vil bli hentet der de
befinner seg- uavhengig av plassering av taxiholdeplass.
➢ Vedtaket om 4-timers parkering i Havnegata som er vedtatt, bør også effektueres. Dette vil
bistå med å opprettholde flyt i parkeringsplassene i virksomheters åpningstider, og frigi
eventuelt plass til nye taxiplasser i Son sentrum.
➢ Det er viktig ny taxiholdeplass merkes og skilting reguleres fra flere områder i Son sentrum.
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