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Upplevelsenämnden

Medborgarförslag – Teknikbana/pumptrack för mountainbike
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden avslår medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Den 9 augusti 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en teknikbana
för mountainbike i anslutning till eller i närheten av mountainbikespåret i
Gånsta. Förslagsställaren hänvisar till den teknikbana som byggs av Fjärdhundra
SK i Fjärdhundra, och tycker det vore bra med en i centrala Enköping också.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Friluftsliv och spontanidrott är en viktig faktor för folkhälsan och förvaltningen
har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete för att utveckla detta. En del i detta
arbete är att skylta och rusta upp några av de mountainbikeleder som finns i
kommunen. Fokus ligger också på att tillsammans med föreningslivet
möjliggöra för fler friluftslivs- och spontanidrottsanläggningar. Förvaltningen ser
därmed positivt på att medborgarna efterfrågar dessa anläggningar, då fokus
kommer vara på att utveckla den typen av anläggningar i kommunen
kommande år.
Förvaltningen samarbetade med Enköpings cykelklubb under 2020 för att
uppdatera och skylta upp mountainbikespåret som finns i Gånsta. Under våren
2021 initierade förvaltningen ytterligare ett samarbete med föreningen för att
snygga till och skylta upp ytterligare två mountainbikespår, nu i Fagerskogen
och vid Motorgården/vattentornet. I den dialog som förts har även
cykelföreningen visat intresse för att utveckla någon form av pumptrack eller
teknikbana i närheten av Gånsta.
Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av en pumptrack eller teknikbana i
centrala Enköping, men på grund av kommunens ansträngda ekonomi är det
troligen inte möjligt att genomföra en sådan investering i kommunal regi de
kommande åren. Förvaltningen arbetar dock aktivt med att stödja
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föreningsdrivna projekt och uppmuntrar föreningar att själva söka bidrag och
bygga anläggningar.

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Christopher Hoerschelmann
verksamhetschef Idrott & Fritid
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 9 augusti 2020 16:46
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn

Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Teknikbana / pumptrack för mountainbike
Motivering
En teknikbana för mountainbike håller på att färdigställas i Fjärdhundra av en
förening, och sporten har vuxit kraftigt den här sommaren. En sådan bana i
anslutning till, eller i närheten av mountainbikespåret i Gånsta hade gett
mersmak och mycket nöje åt Enköpings mer centralt boende mountainbikeåkare, som
kanske inte har möjlighet att transportera cyklar så långt som till
Fjärdhundra.
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Paragraf 101
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Medborgarförslag - Teknikbana/pumptrack för
mountainbike
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till upplevelsenämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om teknikbana/pumptrack för mountainbike har inkommit den
10 augusti 2020.
__________
Kopia till:
Upplevelsenämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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