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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna-Karin Gävert 
0171-626169 
anna-karin.gavert@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på medborgarförslag - Sittbänkar, papperskorgar, 
upprustning i hamnen 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen kommer att se över 
placeringen av parkbänkar längs några av stadens gator och att arbetet med att 
utveckla hamnen pågår. 

Beskrivning av ärendet 
I augusti 2021 fick kommunen ett medborgarförslag om bänkar av järn längs 
Kyrkogatan, Torggatan, Sandgatan och Fjärhundragatan. Förslagsställaren 
upplever att det finns ett behov av bänkar att vila på och att det saknas 
papperskorgar i området. Förslagsställaren påtalar också behov av att snygga till i 
hamnen vid husbilsparkeringarna och att riva fula byggnader och anlägga en 
park/ett vattenland eller kanske Disneyland. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen arbetar löpande med utbyte och komplettering av sittplatser längs 
med väl använda stråk i staden. Längs med Fjärdhundragatan saknas det i 
dagsläget sittplatser, vilket delvis kommer åtgärdas när nya hållplatser anläggs 
under året. Längs med de övriga gatorna är det som längst ungefär 200 m mellan 
sittplatserna. Vi ser att det saknas sittplatser längs med Torggatan mellan Stora 
torget och Pepparrotsbadet. Där ska vi se över om det finns utrymme för en 
parksoffa.  

Området kring hamnen har utvecklats de senaste åren med ställplatser för 
husbilar. Sommarblomsurnor smyckar området och vi kommer att fortsatta arbeta 
med utvecklingen av området och promenadstråken mot staden och våra 
uppskattade parker. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/540 
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Jörgen Wihlner 
Park- och gatuchef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Anna-Karin Gävert 
Stadsträdgårdsmästare 
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 4 augusti 2021 09:13 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
 

Postadress 
Enköping 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Inget 

Motivering 
Bänkar av järn längs alla gator så vi kan gå. Kyrkogatan, Torggatan, Sandgatan och, 
Fjärdhundragatan. Ingen orkar gå som det ser ut nu o inga papperskorgar finns det heller! Ta Trosa 
som exempel! 
Dessutom måste ni snygga till i hamnen dit alla husbilar kommer varje helg! Riv de fula byggnaders 
o fixa en park eller ett vattenland eller kanske ett Disneyland! 
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Sammanträdesdatum  
2021-09-20  

 

Kommunfullmäktige 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 109 Ärendenummer KS2021/540 

Medborgarförslag - Sittbänkar, papperskorgar, 
upprustning i hamnen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget lämnas över till tekniska nämnden för beredning och beslut.  

Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Ärendet 
Ett medborgarförslag om sittbänkar, papperskorgar och upprustning i hamnen har 
inkommit den 4 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-08-04 

__________
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