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Mötesanteckningar
Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR)
Tid och plats

2021-09-06, 18.00 – 19.03
Digitalt via Teams

Beslutande

Ulrika Ornbrant (C), ordförande
Sabina Lindberg (S), ledamot
Leif Almqvist, EAI, ledamot
Göran Johansson, Enavandrarna, ledamot
Ruth Hobro, Entomologiska föreningen, ledamot
Christer Toresäter, Friluftsfrämjandet, ledamot
Linda Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Anders Lindholm, kommunekolog
Pär-Ola Borgestig, natur- och friluftsplanerare
Jessica Ingelsson, enhetschef park- och gata
Lina Stolpe, vik. Idrotts- och friluftsstrateg
Hannu Högberg, stabschef kommunledningsförvaltningen
Johanna Sköld, sekreterare

Öppnande, upprop, justering
• Ordförande Ulrika Ornbrant öppnar mötet.
• Beslut: Till justerare utses Ruth Hobro.
Godkännande av föredragningslistan
• Beslut: Föredragningslistan godkänns.
Information från upplevelseförvaltningen
• Vikarierande idrotts- och friluftsstrateg Lina Stolpe är anställd på upplevelseförvaltningen
sedan maj 2021. Lina berättar om arbetet som idrotts- och friluftsstrateg vilket mycket utgår
ifrån de mål som finns i det idrottspolitiska programmet för Enköpings kommun. Ett mål är
att öka spontanidrottandet. Kommunen har därför satsat på att bygga fler utegym.
Friluftslivets år pågår just nu och kommunen deltar aktivt för att bidra till att
uppmärksamma detta. Bland annat genom att, tillsammans med representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen, rusta upp grillplatser och motionsspår.
• Beslut: KFR tackar för informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen
• Jessica Ingelsson är nyanställd enhetschef för parkenheten. Jessica informerar om att det
varit en trädgårdsvecka istället för en trädgårdsdag i år och visar en film av Erik Sjödin och
Henrik Weibull om hur den biologiska mångfalden kan stimuleras i trädgården.
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Natur- och friluftsplanerare Pär-Ola Borgestig berättar att kommunen ska ta fram en
mångbruksplan. Det är en plan som på ett samlat sätt beskriver och planerar för alla de
skilda formerna av markanvändning. Ett projekt som påbörjas under hösten och som
planeras vara klart julen 2021 är att spångarna vid dyarna ska bytas ut. Ett annat pågående
projekt är att en hemsida är under bearbetning där förslag ska finnas hur en begränsar och
bekämpar invasiva arter. Kommunen har organiserat en friluftstur för att uppmärksamma
friluftslivets år. Pär-Ola lyfter även att det finns ett pågående samverkansarbete hur
Upplandsleden ska kunna utvecklas.
Kommunekolog Anders Lindholm informerar bland annat om vilken positiv
utvecklingspåverkan det idrottspolitiska programmet har haft inom kommunen.
Ledamot Sabina Lindberg (S) lyfter att rådet bör vara en remissinstans under arbetet med
renoveringen av Upplandsleden.
Beslut: KFR tackar för informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

Aktuellt från föreningslivet
• Entomologiska föreningen. Ruth berättar att föreningen som har sin bas i hela Uppland har
haft aktiviteter i Uppsala där man arbetat för att humlor, bin och fjärilar ska få mer tillgång till
blommor genom att gallra på Röboåsen. Föreningen har inte haft så mycket aktiviteter på
grund av pandemin men ska börjas samlas igen.
• Enavandrarna. Göran berättar att deras vandringar inte har kunnat genomföras på grund av
pandemin men vandringarna ska tas upp under hösten. Föreningen har genomfört en
kontrollvandring på Upplandsleden för att se hur leden kan förbättras.
Övriga frågor
• Leif Almqvist, EAI, vill skicka med en uppmaning till upplevelseförvaltning att EAI gärna ser ett
samarbete när det gäller skidspår bakom idrottshuset. Förslagsvis med snö från
ishockeyrinkarna eftersom snöfall på vintrarna är osäkert.
• Christer Toresäter, Friluftsfrämjandet, vill skicka med att de gärna ser skidspår vid
vattenparken och idrottshuset. Förslagsvis med snö från vattnet vid vattenparken eller snö
från ishockeyrinkarna. Christer ser också ett behov av hjälp från kommunen när det gäller
kanot-uthyrning.
• Göran Johansson, Enavandrarna, lyfter att kanoterna som ligger vid Bredsand borde flyttas till
Örsundsbro.
• Hannu Högberg, stabschef kommunledningsförvaltningen, lyfter att administrationen kring
natur- och friluftsrådens möten kommer att flyttas från kommunledningsförvaltningen till
upplevelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen från och med nästa möte.
Avslutning
• Ordförande Ulrika Ornbrant avslutar mötet.
Antecknat av

Justeras

Justeras

Johanna Sköld
Sekreterare

Ulrika Ornbrant
Ordförande

Ruth Hobro
Justerare

Justerat den XX september 2021, Linbanegatan 12 Enköping.

