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Tekniska nämnden

Svar på motion - Folkets hus i Fjärdhundra
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden kommer att undersöka om intresse finns för kommunal
verksamhet i gamla brandstationen i Fjärdhundra i enlighet med
lokalförsörjningsprocessen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har fått en remiss på en motion av kommunstyrelsen för att
svara på om kommunen kan använda den tidigare brandstationen i Fjärdhundra till
Folkets hus.
Föreningslivet bidrar till att utveckla bygden men saknar idag en samlingslokal.
Kommunens utbud av lokaler är begränsat och så även i Fjärdhundra. I motionen
finns tre önskemål.


Att Enköpings kommun behåller Fjärdhundras gamla brandstation i




kommunal ägo.
Att Enköpings kommun gör brandstationen tillgänglig för föreningslivet.
Att Enköpings kommun undersöker möjligheten att låta kommunal
verksamhet använda brandstationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Tekniska nämnden har ett ansvar att tillhandahålla lokaler för kommunal
verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar genom lokalförsörjningsprocessen för
samordning och utökning av lokaler. När Räddningstjänsten flyttar ut ur
Fjärdhundra gamla brandstation kommer förvaltningen att undersöka om det finns
ett kommunalt intresse för att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna. Vid ett
intresse från kommunal verksamhet kommer också samutnyttjande att beaktas i
kommunens lokalförsörjningsprocess.
Bilaga: Motion KS2020/704
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Folkets hus i Fjärdhundra
Motion till Enköpings kommunfullmäktige
Fjärdhundra kommer snart att få en helt ny brandstation. Ett viktigt tillskott för denna
del av kommunen. Detta medför också det positiva i att den gamla brandstationen
friställs. Här ser vi en potential för landsbygdsutveckling!
Fjärdhundrabygden har ett rikt föreningsliv som bidrar till att utveckla bygden men
saknar idag en samlingslokal. Kommunens utbud av lokaler är begränsat i kommunen
som helhet och så även i Fjärdhundra. Som kommun bör vi stödja föreningslivet med
lokaler då föreningarna årligen bidrar med stora och omätbara insatser för Enköpings
kommun.
Den gamla brandstationen är nyckeln för att skapa detta stöd i Fjärdhundra. Den skulle
kunna bli ett modernt Folkets hus för alla. Dagtid skulle den kunna utnyttjas för
kommunens egen verksamhet som t ex vuxenutbildning och kvällstid få nyttjas av
föreningslivet.
För att kunna bevara ett rikt föreningsliv på landsbygden men också för att kunna
utveckla kommunala verksamheter där anser vi att Brandstationen ska bevaras i
kommunal ägo och göras tillgänglig för föreningar som så önskar.
Jag motionerar därför att:
 Att Enköpings kommun behåller Fjärdhundras gamla brandstation i kommunal
ägo.


Att Enköpings kommun gör brandstationen tillgänglig för föreningslivet.



Att Enköpings kommun undersöker möjligheten att låta kommunal verksamhet
använda brandstationen

Johan Engwall (S)
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Remiss
Motion - Folkets hus i Fjärdhundra.
Svar till kommunstyrelsen senast 22 juni 2021.
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