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Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Boulebana
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden bifaller förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att klippa
ner sly samt att införskaffa bord och bänkar till bouleplanen vid Baldersvägen.
Beskrivning av ärendet
Den 29 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att komplettera boulebanan
på Baldersvägen i Örsundsbro med fler bord och bänkar och ta bort sly i de
angränsande häckarna.
I Örsundsbro har den tidigare grusplanen vid Åvallen fungerat som bouleyta,
men när det under 2020 anlades en konstgräsplan där istället så valde
förvaltningen att iordningsställa grusytan vid Baldersvägen för att möjliggöra
boulespel.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Förvaltningen ser positivt på att medborgarna eftersöker aktivitetsytor som
möjliggör aktivitet och umgänge utomhus. Att göra ytterligare en insats på
grusplanen enligt förslagsställarens förslag skulle bidra till en trevligare
upplevelse för ortens boulespelare. Åtgärderna kan också genomföras med små
medel.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 29 juli 2020 23:12
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Den Boulebana som nu anläggs på Baldersvägen kompletteras med flera bord och
bänkar. De avgränsande häckarna ansas och torra grenar tas bort. Gräsytan har
tre grupper av Lindar där gräsklipparen inte kommer åt. Där växer sly och det
skjuter många skott på Lindarnas stammar. Detta behöver tas bort. som behöver
tas bort.
Motivering
Redan före kommunsammanslagningen på 1970- talet fanns här en grusplan för
fotboll med två målburar (storlek som handbollsmål. Vintertid spolade
kringboende så att planen blev isbelagd. Given samlingspunkt för områdets barn.
Sommarkvällar samlades vuxna och spelade Boule, drack medhavt kaffe. Flera
klubbar hade Boule på sitt program. När omfattningen ökade och det anlades
Boulebanor vid Örsundsbroskolan flyttades träning och tävlingar dit. På senare
år har många av de som tävlar flyttat sin träning till Gottsunda i Uppsala. Vi
som bor i området ser mycket positivt på att det skapas förutsättningar för att
åter samlas kring småskaliga spontana lokala aktiviteter. Just nu säljer äldre
i området sina villor och småbarnsfamiljer flyttar in. De lockas av den
utbyggnad förskolor och skolor som förestår och pendlingsmöjligheter till jobb
på annan ort.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2683281&frame=1

2020-09-30

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Kommunfullmäktige
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Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om boulebana har inkommit 30 juli 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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