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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Asfalt och belysning i
Bredsand
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om rusta upp gång- och cykelvägen
mellan Yachtvägen och Falkstigen i Bredsand.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen i oktober 2020 om att belägga en
gång- och cykelväg mellan Yachtvägen och Falkstigen med asfalt och att
komplettera med belysning, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker förslaget att asfaltera och belysa gång- och cykelvägen
mellan Yachtvägen och Falkstigen är bra. För att kunna genomföra förslaget
behöver vi först undersöka marken för att se om det är möjligt att asfaltera. Annars
förstärker vi vägen med grus. Under sommaren 2021 kommer vi att röja skog och
sly för att göra sträckan mer trygg och säker och i samband med det kommer vi
även att förbättra belysningen.
Förvaltningens föreslår att nämnden bifaller förslaget. Arbetet ryms inom befintlig
investeringsbudget för 2021.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/709.

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 20 oktober 2020 12:34
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Asfalt o belysning
Motivering
Mellan Yachtvägen och falkstigen går det en GC bana. Denna används inte bara av
de boende på dessa 2 vägar utan av mycket annat folk i kringliggande områden
samt från campingen och Fagerudds gäster.
Jag och flera med mig skulle tycka att den ska asfalteras och att kommunen
borde bekosta den då den används av fler än de boende samt att den kan ses som
en alternativ väg för räddningsfordon.
Och på samma gång montera några belysningsstolpar.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2709799&frame=1

2020-11-24

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-11-16
Kommunfullmäktige

Paragraf 146

Ärendenummer KS2020/709

Medborgarförslag - Asfalt och belysning
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om asfalt och belysning har inkommit den 20 oktober 2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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