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

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Återanvändning av spång 
över Dyarna 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om att återanvända gamla spången över dyarna avslås 
eftersom den var i för dåligt skick och är kasserad.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i april 2022 tagit emot ett medborgarförslag om att 
återanvända den gamla spången över Dyarna till att förbättra de stråk i området 
som under höst och vår är leriga och svårframkomliga.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med förslagsställaren att ett cirkulärt tänk är viktigt. Vi försöker 
alltid att återvinna och återanvända när vi gör om eller bygger nytt. I det här fallet 
var den gamla spången bortom all räddning. Den var så murken att det inte gick att 
flytta den. Spången togs bort och kasserades innan medborgarförslaget kom in. 

Renoveringar och förbättringar runt Dyarna kommer att fortsätta etappvis under en 
5-årsperiod. Den nya spången kommer att kompletteras med förbättrade stråk och 
tillgänglighetsanpassning.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2022/292. 

 
 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun 

 
 
Jessica Ingelsson 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 27 mars 2022 23:41 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Återanvändning av spång över Dyarna 

Motivering 
Hej 
Just nu pågår en fin och efterlängtad byggnation av nytt gångstråk över Dyarna mellan gångvägen 
och Enköpingsån. Enligt vad jag läst skall det existerande gångstråket i trä rivas bort.  
Mitt förslag handlar om att återanvända den gamla träkonstruktionen till att förbättra 
framkomligheten på den del av åstråket som inte är grusad och som under ett antal månader höst och 
vår ofta är väldigt lerig och även ibland svårframkomlig. Det gäller även sträckan från 
fågeltornet till grusgångvägen, den som löper längs staketet mot  Dyarna. Jag utnyttjar stråket 
nästan dagligen och har fått liknande synpunkter från de jag mött längs spåret och att det vore 
bra med lite cirkulärt tänk hos kommunen. Träkonstruktionen kan sågas ner i sektioner och sedan 
sammanfogas till en gångbana längs ån. Med inoljning kommer den hålla i många år. Alternativet är 
annars att grusa dessa sträckor, vilket skett delvis mellan spångarna men inte den längre å-
sträckan.  
Hälsningar 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-19  

 

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 55 Ärendenummer KS2022/292 

Medborgarförslag - Återanvändning av spång över 
Dyarna 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om återanvändning av spång över Dyarna har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, , 2022-03-27 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
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