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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Cykelvägar och gångvägar
till Grönsöövägen
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om cykelvägar och gångvägar
utanför Grillby.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått ett medborgarförslag i april 2020 som önskar fler gång- och
cykelvägar utanför tätorten Grillby. Förslagställaren lyfter fram turistvägen
Grönsöövägen som ett bra alternativ för en gång- och cykelväg.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen delar uppfattningen om att vi måste öka gång- och cykeltrafiken i
Enköpings kommun, dels för en ökad folkhälsa men även för att minska
koldioxidutsläppet.
Kommunen har arbetat fram en gång- och cykelplan som ska upp för beslut i
kommunfullmäktige inom kort. Den pekar ut hur vi ska arbeta för att göra det
möjligt att i högre grad ta cykeln istället för bilen i våra tätorter. Vägnätet som ligger
utanför våra tätorter, t ex utanför Grillby och den utpekade Grönsöövägen, är
statliga och beslut om åtgärder tas av Trafikverket.
Vi kommer att framföra önskemålet om utökat gång- och cykelnät utanför Grillby
och längs med Grönsöövägen till Trafikverket. I den mån vägarna runt kommunens
tätorter är kommunala kommer önskemålen om gång- och cykelvägar analyseras
och i den mån det är möjligt läggas in i den långsiktiga planeringen.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/340.
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Kopia till:
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 21 april 2020 09:41
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Grillby
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Cykelvägar och gångvägar till Grönsöövägen
Motivering
Grillby ligger så vackert och det finns så mycket att se. Men det kräver att
man har bil idag och tyvärr hinner man inte insupa allt vackert när man kör.
Det behövs inte mer föroreningar och mer bilsittande heller.
Cykelvägar och gångvägar runt samhället Grillby och andra samhällen som ligger
nära in till Enköping skulle vara fantastiskt för folkhälsan då folk får
möjlighet att komma ut ur sina bilar och ta sig runt fysiskt med stora
hälsovinster för medborgarna på ett säkert sätt.
Grönsöövägen tillhör en av Sveriges 18 officiella turistvägar, vore inte just
den vägen fantastisk att kunna ta sig fram till fots eller med cykel?
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Ärendenummer KS2020/340

Medborgarförslag - Cykelvägar och gångvägar till
Grönsöövägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om cykelvägar och gångvägar till Grönsöövägen har
inkommit den 21 april 2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom
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