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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Anlägg ett nytt torg vid
Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen tar med sig förslaget i det
fortsatta arbetet med utvecklingen av Gustavs Adolfs plan.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i september 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
anlägga ett nytt torg vid Gustav Adolfs plan som komplement till Stora Torget.
Förslagsställaren menar att Enköping behöver fler torg nu när staden växer.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
I samband med att Enköping ska få ett nytt busslinjenät kommer kommunen ta ett
helhetsgrepp om Gustav Adolfs plan. Det innebär att platsen kommer att få ett nytt
utseende.
Bussarna kommer fortsätta trafikera Gustavs Adolf plan även med det nya
busslinjenätet men vi ser ett stort behov av att renovera hela Gustav Adolfs plan
och göra den till mer attraktiv mötesplats för alla som bor och besöker Enköpings
kommun.
Arbetet med att bygga om Gustavs Adolf plan kommer att påbörjas under 2022 och
beräknas vara färdigt under 2024 när ICA Stjärnköp har flyttat ut från sina lokaler.
Förvaltningen tar med sig medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av Gustavs Adolfs plan.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/458.
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Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Anlägg ett nytt torg vid Gustav Adolfs Plan som komplement till Stora Torget
Motivering
Att ett torg i Enköping betyder mycket för invånarna tror jag vi alla märkt.
Kommunen tänker redan mycket på saken. Se här:
I Enköpings kommun - Plan för Enköpings stad (antagen 14 maj 2018 och hämtad
genom vaxer.enkoping.se) står på sidan 54 under rubriken Centrum: ”Ett
attraktivt centrum där invånare och besökare trivs och vill spendera sin tid är
helt avgörande för stadens utveckling. I en expansiv tillväxtperiod (inte bara
i kommunens historia utan för hela Mälardalen) är därför bevarandet,
utvecklingen och förädlingen av centrum mycket högt prioriterat. Staden är lika
mycket mellanrummet mellan byggnaderna som byggnaderna i sig och det är därför
viktigt att hitta en gemensam målbild för hur vi vill utveckla hela centrum.
Såväl byggnader som gator och torg.”
På sidan 58 står det: ”Stora torget är viktigt för Enköpingsborna och den plats
som de flesta förknippar med centrum. Men torget upplevs av många som stort och
öde under stora delar av året.”
Alla städer behöver torg, även Enköping.
Säger vi torg i Enköping tänker vi Stora Torget. Men Enköping kan ha 60 000
invånare om 20 år. Så varför inte tänka att vi kanske behöver fler torg. Här
kommer därför ett annat torgförslag. Som ett komplement. Jag ser det som ett
snabbt, vackert och billigt förslag. Det ligger lite längre ner på Torggatan,
ett kvarter bort från Stora Torget. Vid Gustav Adolfs Plan.
Nya förutsättningar har uppstått: Ica Stjärnköp ska flytta om ca 2 år.
Busstorget ska flytta. Kundparkeringen däremellan behövs då inte längre. Tänk
ett torg istället. Inramningen är i det närmaste redan klar: Sparbanken visar
sig från sin bästa sida. Byggnaderna åt motsatt håll (i riktning Enköpingsån)
är otroligt vackra. Vilka färger! Parken vid Gustav Adolfs Plan är fantastisk.
Det är bara sidan mot nuvarande Ica Stjärnköp som behöver ändras. Ersätt Ica
med en byggnad vars fasad harmonierar med de övriga sidorna runt det tänkta
torget. Kanske en byggnad med både restaurang och café? Arkitekter kan rita.
Säkert ett inspirerande uppdrag. Utlys en tävling för bästa förslag. Tänk också
nytt med gatorna. Bilar överallt? Eller ingenstans? Hitta den mest optimala
kompromissen.
Det här nya torget blir lite mindre än Stora Torget och skulle kunna heta Lilla
Torget. Eller möjligen Gustav Adolfs Torg.
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