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Förslag
Vad gör vi med platsen kommunhuset står på?
Motivering
Det är väl redan bestämt att kommunhuset ska rivas. Vad kan man
då använda denna yta till?
Gör en ny "skolpark".
Enköpings kommun är en stad som växer åt alla håll. Staden
måste anpassas efter hur många som bor här. Att arrangera något
större evenemang kan verka helt hopplöst, då skolparken både är
liten och inte speciellt handikappvänlig. Hur många
sittplatser finns det? Vad är det för sittplatser? en planka
att sitta på. Det är 2020 nu....
Det behövs en större plats där fler människor får plats.
Mitt förslag är att när kommunhuset är rivet, jämna till och
grusa upp. Bygga en scen som har ryggen mot parkeringen. På
gruset ställer man bänkar med ryggstöd. För att vara så
flexibel som möjligt, så att ytan kan användas till olika
evenemang så behöver bänkarna gå att flytta. Eventuellt kan
vissa vara fasta och vissa flyttbara. Med denna plana yta blir
den då handikappvänlig. Tänk om "Måndagskväll" kunde locka
fler besökare, som får sitta på "riktiga" parkbänkar...
Platsen är vacker då det redan är en park och fina rabatter
runtomkring. Flaggstängerna står där redan. Det finns parkering
för de som kommer med bil och cykelställ för de som väljer

detta färdmedel. Det går även att åka med buss då det finns
busshållplats precis bredvid. Inga kostnader för detta.
Tänk er en fin sommarkväll och någon känd artist kommer och
uppträder. Hela parken är full med folk. Folk samlas på
stadens restauranger. Ett lyft för staden.
Hoppas någon av er har varit i andra städer och tagit del av
deras sommarutbud t ex "torsdagskväll" med kända artister varje
torsdag hela sommaren och "allt runt omkring". Kan Enköping
göra samma sak?
Med detta förslag menar jag inte att "skolparken" ska tas bort.
Den fyller sin funktion i mindre sammanhang.
Hoppas detta väckte tankar att göra en bra investering för
kommunen för liten peng.

