Upplevelseförvaltningen
Klara Haglund
0171-626199
klara.haglund@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-04-15

UPN2021/90

Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Bana för discgolf på Korsängsfältet i
Enköping
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden ger förvaltningen i uppdrag att inom arbetet med vision
Korsängsfältet utreda möjligheten att bygga en discgolfbana. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
Beskrivning av ärendet
2 december 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en niohålsbana
för discgolf på Korsängsfältet i Enköping. Försslagsskrivaren beskriver att
discgolf är en växande sport i Sverige och att den kan utövas både organiserat
och spontant. Också att det en bra kombination av rörelse, naturupplevelse och
social samvaro samt att ingångströskeln för att delta är låg. En bana består
vanligtvis av 9 eller 18 hål. Korsängsfältet beskrivs som ett bra område för att
anlägga en bana med ängar, gräsfält, skog och nivåskillnader. Ytan för en
discgolfbana kan också samnyttjas med ytor för annan sport och friluftsliv.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen
har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta.
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna efterfrågar mer frilufts- och
spontanidrottsanläggningar. En del i detta arbete är att utveckla Korsängsfältet.
Under 2018 påbörjades arbetet med detta och 2019 redovisades vision
Korsängsfältet. Detta program kommer under 2021 att uppdateras och
förtydligas.
Förvaltningen håller med försslagsskrivaren att discgolf är en aktivitet som når
en bred målgrupp samt att det skulle passa bra in på Korsängsfältet. En
discgolfbana är också förhållandevis enkel att anlägga. Förvaltningen kommer
att föreslå att anlägga en discgolfbana på Korsängsfältet inom de närmsta åren,
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som en del i arbetet med vision Korsängsfältet, men frågan behöver utredas
ytterligare.

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun
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Förslag
Vi vill förslå att Enköping kommun anlägger en bana för discgolf på
Korsängsfältet i Enköping.
Motivering
Discgolf är en växande sport i Sverige. Den utövas både organiserat och
spontant, alla kan delta. Discgolf spelas med en disc (frisbee). Målet är att
spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt. En bana består
vanligtvis av 9 eller 18 hål och man har klarat ett hål när man har kastat
discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål. Discgolf är både
lättillgängligt och billigt att utöva.
Discgolf erbjuder en bra kombination av rörelse, naturupplevelse och social
samvaro. Ingångströskeln är låg; det är lätt att komma igång och man behöver
inte någon dyr utrustning. Discgolf fungerar dessutom bra att kombinera med
annan sport och friluftsliv, ytor kan samnyttjas.
Vårt förslag är att Enköping kommun anlägger en niohålsbana för discgolf på
Korsängfältet i Enköping. Vattenpark, ängar och gräsfält, men också skogen och
nivåskillnader, utgör bra förutsättningar för att anlägga en bana. Det krävs
inte stora åtgärder eller ingrepp i naturen. Själva korgarna och utkastplatser
är enligt vår bedömning det ända som behöver köpas vilket bör innebära en
kostnad på 75 – 150 tkr.
Vi är en grupp Enköpingsbor som utövar discgolf, vi bistår gärna med synpunkter
och råd om projektet blir av.
Hälsningar från,
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Medborgarförslag - Bana för discgolf på Korsängsfältet
i Enköping
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om bana för discgolf på Korsängsfältet i Enköping har
inkommit den 3 december 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Upplevelsenämnden, för åtgärd
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