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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jörgen Wihlner 
0171-627437  
jorgen.wihlner@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - P-skiva Gröngarn 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget om begränsad parkering med p-skiva vid Gröngarn avslås 
med hänvisning till allmänna parkeringsplatser i området.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
införa 3 timmars begränsad parkering med p-skiva på besöksparkeringen till 
Dyarna-Gröngarn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Parkeringen vid Dyarna-Gröngarn är en liten parkering vid slutet av Hockeygatan 
som har plats för tre bilar. Förvaltningen anser att det inte finns behov av att 
reglera dessa tre parkeringsplatser i dagsläget. Det finns gott om 
parkeringsmöjligheter i området eftersom det går att parkera bilen längs 
Hockeygatan och på närliggande gator.  

Kommunen har nästan helt frångått systemet med p-skiva eftersom det kräver en 
hög grad av parkeringsövervakning för att fungera. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/730. 

 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun  

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 20 oktober 2021 10:46 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
Enköping 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
P-skiva Gröngarn 

Motivering 
Det finns 3 p-platser för besökande till Dyarna Gröngarn på baksidan 
lasarettet. Önskar att dessa platser tidsbegränsas till ex 3 timmar med p-skiva 
då dessa ofta upptas av heldagsparkerare. Tack 
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Protokollsutdrag  1 (1) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-15  

 

Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 155 Ärendenummer KS2021/730 

Medborgarförslag - P-skiva Gröngarn 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om p-skiva på Gröngarn har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-10-20 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden
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