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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Park med Paulina
Mariadotter-tema
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att vi tar med förslaget inför kommande planer
för parker och grönområden.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att anlägga en park
med Paulina Mariadotter-tema för att hedra en av bygdens framstående kvinnor,
se bilaga. Parken skulle vara inspirerad av Mariadöttrarna i Vallby och präglas av
kvinnogemenskap, enkelhet och god hushållning som tema.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker förslaget om att vi ska hedra bygdens kvinnor är bra.
Enköpings kommun har några parker till minne av särskilda personer till exempel
Anna Linds park och Fridegårdsparken men har även arbetat utifrån ett ”kvinnotema” vid renoveringen av Pastor Spaks park. Rosorna vi valt är namnsatta efter
kända kvinnor, till exempel Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och Ingrid Bergman,
eller sådant som man ofta förknippar med kvinnor, till exempel Diadem.
Förvaltningen kommer att ta med sig tema-förslaget vid framtida
utveckling/nyanläggning av kommunens parker men har i dagsläget ingen specifik
plats/park som kan passa för just detta tema.
Bilaga: Medborgarförslag, KS2021/388.
Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Jessica Ingelsson
Enhetschef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 23 maj 2021 07:05
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Park med Paulina Mariadotter-tema
Motivering
Det finns många fina parker i stan, också små. Och antalet växer när stan
växer. Men få är tillägnade bygdens framstående kvinnor.
Paulina Mariadotter var hushållslärare på Hornö. Hon såg behovet av ett
gemensamt liv för kvinnor, och den klosterliknande gemenskapen i Vallby växte
fram på 1950-talet. Än i dag är "Mariadöttrarna av den evangeliska vägen" en
livskraftig kommunitet som inspirerar besökare från hela Sverige.
En park med det Mariablå, kvinnogemenskap, enkelhet och god hushållning som
teman för att hedra Paulina Mariadotter skulle vara ett fint nytillskott i
parkbeståndet i Enköping. Och gärna i stadens växande östra del, åt Vallby
till.
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Ärendenummer KS2021/388

Medborgarförslag - Park med Paulina Mariadotter-tema
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag om park med Paulina Mariadotter-tema har inkommit den 23
maj 2021.
__________
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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