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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Cykel- gångväg från Haga
slott till busshållplats v55
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om att anlägga en ny cykel- och gångväg till busshållplatsen
vid väg 55 besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som
ansvarar för vägen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i oktober 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
anlägga en cykel- och gångväg från Haga slott till busshållplatsen vid väg 55.
Förslagsställaren anser att rätt förutsättningar motiverar till ett mer hållbart
resande. Förslagsställaren ser gärna att det finns stöldsäkra cykelställ vid
busshållplatsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Vägen från Haga slott till busshållplatsen vid väg 55 ansvarar Trafikverket för.
Förvaltningen vidarebefordrar förslaget till Trafikverket och kommer även att
framföra förslaget till Trafikverket vid nästa gemensamma samordningsmöte.
Förvaltningen tar även med sig förslaget om att göra en cykelväg på hela sträckan
mellan Enköping och Strängnäs till samordningsmötena med 4M städerna.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/635.
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Trafikverket
Förslagsställaren

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 17 september 2021 06:05
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Cykel- gångväg från Haga slott till

busshållplats v55

Motivering
För att motivera till en hållbar trafik behövs förutsättningar
med en cykel - gångväg till busshållplatsen väg 55 från Haga
slott och gärna med stöldsäkra cykelställ vid busshållplatsen.
Detta bidrar till att kollektivtrafiken utnyttjas bättre .
Samtidigt borde diskussion tas i 4M om att göra en cykel väg
hela sträckan Enköping- Strängnäs och knyta ihop Mälarstäderna.

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-10-18
Kommunfullmäktige

Paragraf 134

Ärendenummer KS2021/635

Medborgarförslag - Cykel- och gångväg från Haga slott
till busshållplats v55
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har om cykel- gångväg från Haga slott till busshållplats v55
har inkommit.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-09-17
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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