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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jessica Ingelsson 
0171-625371 
jessica.ingelsson@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Parkbänkar promenadstråk 
Gröngarn runt 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om ett par sittbänkar mellan Thedde Jensens gata och 
Gröngarns koloniområde bifalls då flera sittbänkar är inplanerade i samband med 
bygget av den nya gång- och cykelvägen till Haga. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden tog emot ett medborgarförslag i april 2022 om att placera ut ett 
par parkbänkar mellan villaområdet i slutet på Thedde Jensens gata på Gröngarn 
och Gröngarns koloniområde.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Under hösten 2022 byggs den nya gång- och cykelvägen mellan Gröngarn och 
Haga. I samband med det så kommer det även att uppföras sittbänkar på fler 
platser längs sträckan. Sträckan som förslagsställaren pekar ut är inkluderad i 
byggprojektet.  

 
 
 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Jessica Ingelsson 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se> 
Skickat: den 16 mars 2022 16:26
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär

För- och efternamn

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Parkbänkar promenadstråk Gröngarn runt

Motivering
Såg en äldre kvinna sitta på sin rullator och lapa vårsol samt
utsikt, över ängarna ut mot väg 55 mot Haga/Strängnäs, i Tedde
Jensengatans förlängning bortom sista villaområdet, och slogs
av att fler skulle få chansen att slå sig ned och vila samt
njuta av utsikten. Jag förslår två parkbänkar utspridda mellan
villaområdet och grusvägen till koloniområdet. På baksidan av
åsen finns sedan tidigare parkbänkar med bord, men denna sida
av Gröngarn har ingen vilo- eller njutningsplats.
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Sammanträdesdatum  
2022-04-19  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 53 Ärendenummer KS2022/262 

Medborgarförslag - Parkbänkar promenadstråk 
Gröngarn runt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om parkbänkar på promenadstråk Gröngarn runt har 
inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, , 2022-03-16 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
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