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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Lekpark i centrum
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om lekytor i centrum besvaras med att det tas med i arbetet
med centrumutvecklingen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i maj 2021 tagit emot ett medborgarförslag om en stor och
attraktiv lekplats för ett levande centrum i Enköping, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Just nu står Enköping för en omvandling där centrum behöver utvecklas. Vi
behöver verkligen arbeta tillsammans för att skapa en levande stad för stora som
små. Aktiviteter i centrum och på torget är därför viktiga delar för att locka besökare
och kunder. Lekfulla inslag för stadens yngre invånare är då en viktig del.
Det finns redan i dag några lekplatser nära centrum, exempelvis Öriket och en
lekplats i Klosterparken. Inne i centrum har vi däremot inte några ytor att använda
för en större lekplats. För Stattomten finns andra planer och på Stora torg bör det
finnas en flexibilitet för hur ytan ska kunna användas, exempelvis för torghandel
och evenemang som lockar besökare i alla åldrar.
Vi tar därför med förslaget om lekytor i centrum inför det framtida arbetet med
centrum och dess utveckling.
Bilaga; Medborgarförslaget, KS2021/362.
Jörgen Wihlner
Avdelningschef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 11 maj 2021 12:31
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Lekpark i centrum
Motivering
Hej,
Mitt förslag är att bygga en stor lekplats i centrum, t ex stadsgropen vore ett
utmärkt ställe. När vi har varit på besök i andra städer så som Sala,
Strängnäs, Karlstad osv så har de satsat på påkostade lekparken i fin miljö för
att locka barnfamiljer till centrum och något liknade skulle verkligen behövas
i Enköping eftersom det skulle bli ett dragplåster för både butiker,
restauranger och caféer.
Kolla gärna på hur andra kommuner har gjort för att locka barnfamiljer till
centrum eftersom det i dagsläget inte finns något som gör av vi barnfamiljer
har anledning till att besöka centrum i dagsläget och vi är en köpstark grupp
som behövs för ett levande centrum.
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Ärendenummer KS2021/362

Medborgarförslag- Lekpark i centrum
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om lekpark i centrum har inkommit den 11 maj 2021.
__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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