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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Förbättrad/ny lekplats i
Fjärdhundra
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om förbättrad/ny lekplats i
Fjärdhundra med att lekplatsen på Mostavägen är prioriterad under 2022.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i mars 2021 tagit emot ett medborgarförslag om
förbättrad/ny lekplats i Fjärdhundra. Förslagsställaren anser att lekplatsen behöver
fräschas upp och kompletteras med lekredskap för alla åldrar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Lekplatsen i Fjärdhundra, liksom många andra lekplatser i kommunen, har kommit
upp i en ålder där de behöver renoveras och rustas upp. Arbetet med lekplatserna
är ett långsiktigt arbete där vi jobbar systematiskt utifrån en långsiktig plan.
Planerade renoveringar och upprustningar sker utifrån en prioritetsordning
eftersom en del lekplatser har större behov av utveckling än andra om man ser till
helhetsbilden i kommunen.
Vi vet om att Mostavägens lekplats i Fjärdhundra är i stort behov av utveckling
både på grund av sin ålder och antalet barn i tätorten. Därför finns den med i vår
långtidsplan och kommer att prioriteras för renovering och utbyggnad under år
2022.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/180.
Jörgen Wihlner
Avdelningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 2 mars 2021 12:44
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Förbättrad/ny lekplats i Fjärdhundra
Motivering
Tycker det är väldigt konstigt hur ett så pass stort samhälle som Fjärdhundra
har EN lekplats som är av äldre standard och skulle behöva antingen en rejäl
uppfräschning och kompletteras med leksaker för alla åldrar eller att man
bygger en ny i en annan del av samhället för att väga upp den gamla. Det finns
väldigt begränsat med aktiviteter för dom som är hemma med sina barn och inte
har en tomt med leksaker att tillgå, tex för att dom bor i lägenhet. Speciellt
i dessa pandemitider borde detta prioriteras, barnen är viktiga och deras
utevistelse likaså för att lära och leka. En naturlig mötesplats i mitten på
samhället hade varit perfekt, speciellt nu när det även ska öppnas café i
bygden.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-03-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 35

Ärendenummer KS2021/180

Medborgarförslag - Förbättrad/ny lekplats i
Fjärdhundra
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den 2 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om förbättrad/ny lekplats i
Fjärdhundra.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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