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Upplevelseförvaltningen 
Klara Haglund  
Klara.haglund@enkoping.se 

Upplevelsenämnden 

Medborgarförslag – Frisbeegolfbana i stan 

Förslag till beslut 
Upplevelsenämnden anser medborgarförslaget besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Den 31 mars inkom ett medborgarförslag om att anlägga en discgolfbana inne i 
centrala Enköping. Förslagsskrivaren berättar om att det finns en discgolfbana i 
Lundby i Enköping kommun men att det är svårt att ta sig dit utan bil, samt att det 
är en betalbana. 

Förslagsskrivaren beskriver att det finns många bra områden för en discgolfbana 
centralt. Han erbjuder sig också att vara behjäplig med arbetskraft och utformande 
av banan.    

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Spontanidrott och friluftsliv är en viktig del i en aktiv fritid. Frisbeegolf är en idrott 
som ökat de senaste åren och är en idrott som kan utövas av många.   

Förvaltningen håller med förslagsskrivaren om att en discgolfbana i centrala 
Enköping är en bra idé. Förvaltningen har tagit fram ett visionprogram för 
Korsängsfältet där en discgolfbana planeras att anläggas år 2024. 

Förvaltningen kommer parallellt att utreda vidare vad det finns för möjligheter att 
med ideella resurser påskynda byggnationen. 

Jonas Nyström 
förvaltningschef 
Enköpings kommun 
 
 
 

Christopher Hoerschelmann 
Verksamhetschef 
Enköpings kommun 
 
 
 
  

 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 31 mars 2022 06:31 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 

För- och efternamn 
Jesper Asplund 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer 
74944 

Postadress 
Enköping 

Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Förslag 
Frisbeegolfbana i stan 

Motivering 
Sporten Frisbeegolf, eller Discgolf som den egentligen heter, växer enormt mycket och senaste året 
registrerades över 1 miljon omgångar av registrerade spelare i Sverige, medan omgångar av 
oregistrerade spelar långt överstiger detta även om det saknas underlag. Det finns idag en 
discgolfbana i Enköpings kommun, dock är denna belägen i Lundby, så folk utan bil har svårt att ta 
sig dit, samt är en betalbana. Mitt förslag är att upprätta en discgolfbana inne i Enköping, då 
det finns en mängd olika områden som skulle passa detta ändamål. Exempelvis skogen som är belägen 
precis bakom mitt hus. Denna skog är en välbesökt skog redan idag, och den har goda 
förutsättningar att agera discgolfbana. Mitt förslag är att börja med en 3-håls bana eller 9-håls 
bana för att tillgängliggöra sporten för fler samt öka incitamentet att besöka våra fina skogar 
och öka möjlighet till rörelse på ett annorlunda sätt. Jag skulle självklart kunna bistå med både 
min arbetskraft (men även minst 5-10 andra bara i min närmsta krets som vill detta) och design för 
banan skulle vi också kunna engagera oss i och assistera med. 

MVH 
Jesper Asplund 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-19  

Kommunfullmäktige 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 56 Ärendenummer KS2022/305 

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i stan 

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

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om frisbeegolfbana i stan har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, Jesper Asplund, 2022-03-31 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
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