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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om att ljussätta Enköpingsån besvaras med att vi tar med
förslaget i den framtida utvecklingen av området.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i april 2021 tagit emot ett förslag om att ljussätta
Enköpingsån från bron vid Joar blå till Fisktorgsbron. Syftet är att skapa en effekt i
trädkronorna som skapar en ljusare och tryggare miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen arbetar löpande med belysning på allmän plats och då främst längs
gång- och cykelvägar. Vi har även börjat titta på hur vi kan komplettera med
effektbelysning för att lyfta fram vissa miljöer även under årets mörkare tider. Just
vid vattenmiljöer behöver vi ta särskild hänsyn till att djur och insekter kan
påverkas negativt av belysning. Därför måste vi balansera dessa naturvärden med
människans önskan om en väl belyst miljö.
Under 2021-2022 kommer Åpromenaden från Drömparken mot Västerledsbron att
kompletteras med förbättrad belysning för att stärka upplevelsen av växterna och
konsten och förbättra tryggheten längs stråket. I anslutning till stråket mellan bron
vid Joar Blå och Fisktorgsbron är det främst den norra sidan av ån mot biblioteket
och centrum som är belyst. Åns södra sida genom Strömparterren och bakom före
detta arbetsförmedlingen saknar egen belysning men blir delvis belyst av
närliggande gång- och cykelvägar. I nuläget finns ingen plan för att förbättra
belysningen längs stråken eller ljussätta ån men förslaget tas med till den framtida
utvecklingen av Strömparterren och Gåsholmen.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/206.

1 (2)

2 (2)

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Anna-Karin Gävert
Stadsträdgårdsmästare
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 15 mars 2021 03:39
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Ljussätt Enköpingsån
Motivering
Mitt förslag är en ljussättning av ån.
Med början vid bron vid Joar Blå och vägen ner till Fisktorgsbron.
Det blir otroligt vackert med träden som skuggor och en trevlig belysning.
Sedan innebär det också en ljusare och tryggare miljö när man går längs ån.'
Det är väldigt mörkt och känns otryggt på den sidan mot fd arbetsförmedlingen.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-04-12
Kommunfullmäktige

Paragraf 51

Ärendenummer KS2021/206

Medborgarförslag - Ljussätt Enköpingsån
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att ljussätta Enköpingsån har inkommit den 15 mars 2021
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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