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TF2021/1029

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Belysning
Bredsandsvägen/Farleden
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om belysning på Bredsandsvägen besvaras med att
kommunen planerar att bygga ut belysningen i samband med utbyggnaden av
infrastrukturen i Storskogen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
bygga ut belysningen på Bredsandsvägen från badhusrondellen till Klubbholmen
för att öka säkerheten då området växer samband med utbyggnaden av
Storskogen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Utbyggnaden av belysningen på Bredsandsvägen från badhusrondellen till
Storskogen finns med i kommunens planer och vi ser en stor samordningsvinst
både ekonomiskt och tidsmässigt med att genomföra projektet i samband med
utbyggnaden av infrastrukturen i Storskogen.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/615.
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
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 10 september 2021 17:03
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Belysning bredsansdvägen / Farleden
Motivering
Då Bredsand nu enligt uppgift är den 4:e största kommundelen i Enköping anser
jag att det är på tiden att även denna vägsträcka blir belyst. Både ur
säkerhetssynpunkt och för trevligheten . Det är stora flockar med vildsvin, en
hel del rådjur och älg i dessa delar av Enköping. Nu inom kort sätter även
projektet Storskogen igång där detta område ska växa ännu mer.
Antingen löser man stor del av sträckan med att byta ut cykelvägsbelysningen
där den är så pass nära vägen att det är möjligt att ha stolpar med lamphus åt
2 håll så både cykelväg och väg blir belyst. Snabbast och troligen billigast.
Enligt mig m. fl bör vägen från badhusrondellen till Klubbholmen vara belyst.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2827523&frame=1

2021-10-27

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-10-18
Kommunfullmäktige

Paragraf 130

Ärendenummer KS2021/615

Medborgarförslag - Belysning
Bredsandsvägen/Farleden
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om belysning Bredsandsvägen/Farleden har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-09-13
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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