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Upplevelseförvaltningen 
Klara Haglund 
  
Klara.haglund@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Medborgarförslag - Förbättringar av Gånstaspåret 

Beslut 
Upplevelsenämnden anser punkt 1-6 som besvarade då åtgärderna redan 
genomförs eller är planerade att genomföras, och avslår punkt, 7, 8.  

Beskrivning av ärendet 
Den 17 februari inkom ett medborgarförslag om flera insatser för att förbättra 
Gånstaspåret. Förslagsställaren vill att nämnden: 

1 Tar bort de gräsbevuxna mittpartierna i spåret. 

2 Förbättrar beläggningen i spåret så att det blir bredare. 

3 Ändrar lutningen på eller byt ut sittplatser till mer ergonomiska versioner. 

4 Grusar partier under sittplatserna för att förhindra att ogräs växer upp. 

5 Tar bort sten i dagen i spåret för att minska risken att snubbla. 

6 Tydliggör med skyltar vilken trafik som är förbjuden i spåret. 

7 Tar bort den gräsbeväxta delen innan start och målområde och ersätt med 
samma beläggning som i det övriga spåret. 

8 Sätt upp hundbajskorgar vid start och målområde. 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Motionsspåren i Enköpings kommun utgör en viktig del för välbefinnande och en 
aktiv fritid. Att vuxna och barn kan promenera och springa i naturskön miljö är bra 
för folkhälsan och uppmuntrar barn till lek och aktivitet. 

Upplevelseförvaltningen ansvarar för att kommunens motionsspår upplevs som 
attraktiva och trygga. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har entrén 
till Gånstaspåret rustats upp. För att förhindra att otillåten motortrafik kör i spåret 
har en bom satts upp. Informationen om förhållningsregler i motionsspåret samlas 
till en gemensam skylt vid entrén.   
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Under hösten kommer förvaltningen att genomföra insatser för att förbättra marken 
i spåret, genom att till exempel ta bort gräs i mittgången samt jämna ut marken. 
Även bänkarna i spåret kommer att ses över.  

Förvaltningen bedömer inte att det finns ett behov av att ta bort den gräsbevuxna 
ytan innan start- och målområde eller fler hundbajskorgar. 

 
 
 
Jonas Nyström 
förvaltningschef 
Enköpings kommun 
 

 

 

 

 
 
 
Christopher Hoerschelmann 
verksamhetschef 
Enköpings kommun 
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Förslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 32 Ärendenummer KS2022/168 

Medborgarförslag - Förbättringar av Gånstaspåret 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om förbättringar av Gånstaspåret har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Kjell Rostner, 2022-02-17 

__________ 
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