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Upplevelsenämnden

Medborgarförslag om simhall i Örsundsbro
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.

Beskrivning av ärendet
2019-12-09 inkom ett medborgarförslag gällande en byggnation av simhall i
Örsundsbro. Förslagsställaren föreslår 2x50 meters bassänger eller fler. Den nya
simhallen önskar förslagsställaren ska ligga i anslutning till biblioteket i
Örsundsbro.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Baden i Enköpings kommun utgör en viktig del för välbefinnandet och hälsan.
Dessa platser är också bra och viktiga för barn och vuxnas utveckling i
simkunnighet.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att genomföra en byggnation av ett nytt
familjebad med placering på Korsängsfältet öster om Idrottshuset. Färdigställande
och invigning av nytt familjebad sker vid årsskiftet 2020/2021.
Fjärdhundrabadet i kransorten Fjärdhundra byggdes i slutet på 1960-talet. Badet
har tre tempererade utebassänger med dusch- och omklädningsrum och kiosk.
Under hösten 2020 och våren 2021 ska en helt ny vattenrening installeras på
Fjärdhundrabadet för att säkerställa vattenkvaliteten för framtiden. Även renovering
av bassänger genomförs och arbetet ska vara klart till öppnandet sommaren 2021.
I Enköpings kommun finns även ett flertal friluftsbad, bland annat ett i Alsta utanför
Örsundsbro.
Med hänsyn till ovanstående anser förvaltningen att medborgarnas tillgång till
simhall och övriga badmöjligheter är väl tillgodosett.
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Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat: den 9 december 2019 10:27
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: medborgarförslag

Att bygga en simhall i Örsundsbro
2x50 meters bassänger eller fler.
Gärna i anslutning till biblioteket.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2605005&frame=1

2020-02-12

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-02-03
Kommunfullmäktige

Paragraf 4

Ärendenummer KS2019/868

Medborgarförslag - Simhall i Örsundsbro
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om simhall i Örsundsbro har inkommit den 17 december
2019.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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