Aktivera plan B för Stattgropen!
Motion till Enköpings Kommunfullmäktige
2020 har det gått 10 år sedan Stadshotellet revs. Många försök har gjorts för att bygga
bort gropen, först av PEAB och nu senast av Enköpings kommun. Långt gångna dialoger
har förts med hotellbranschen men Covid-19 har nästan slagit ut besöksnäringens
förmåga att utveckla och expandera. Detta riskerar att Enköpings kända grop återigen
står utan framtid och den kommer att förfula vår stad under många år framöver. Om vi
inte inom den närmsta tiden får besked om byggstart i gropen så anser vi
socialdemokrater att det är dags för Enköpings kommun att aktivera plan B för
Stattgropen!
Vår plan B innebär att Enköpings kommun anlägger en park samt en lekplats där gropen
nu finns. Parken kan sjuda av lek, träning och upplevelser. Vi ser framför oss
information om närmsta belägna motionsspår, en scen för diverse arrangemang så som
musik eller utomhusbiograf. Parken kan skapa en attraktiv miljö där Westerlundska
gården får en grön och naturlig anslutning till torget, en miljö som blir idealisk för café
och andra uteverksamheter.
Vi tror att en grön park och lekyta skulle göra att Enköpingsbor väljer torget framför
andra mötesplatser i Enköping. Idag finns ett ökat behov av bra mötesplatser mellan
generationer och samhällsgrupper. Torget är den naturliga platsen för denna
mötesplats. På så sätt kan torgets utbud ta del av en större kundkrets och torget blir mer
levande än idag.
Med denna gröna aktivitetsyta så visar Enköpings kommun upp det vi ska vara mest
stolta över. Nämligen parkstaden, entreprenörskapet, kulturen och öppenheten hos oss
som bor här. Det är en bra lösning för Enköpingsborna tills hotellbranschen återigen vill
och kan expandera i Enköping.
Jag motionerar därför:
Att Enköpings kommun anlägger en park med inslag av lek, kultur och hälsa där
gropen nu finns.
Jesper Englundh
Oppositionskommunalråd (S)

