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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Gatlampor, cykelvägar vid
Åkersberg
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslag om belysning vid lekplatsen i
Åkersberg och längs de anslutande gång- och cykelvägarna.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen i november 2020 om att förbättra
belysningen vid Åkersbergs lekplats och längs de anslutande gång- och
cykelvägarna till lekplatsen, se bilaga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen tycker förslaget att förbättra belysningen vid Åkersbergs lekplats är
bra. Idag saknas det belysning längs gång- och cykelvägarna som ansluter till
lekplatsen och vid själva lekplatsen. Förvaltningen anser att det ryms inom
budgeten för belysning 2021 och avser att utföra dessa arbeten under hösten
2021.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/786.
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Förvaltningschef
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 22 november 2020 09:17
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress

Gatlampor cykelvägar vid åkersberg
Motivering
Hej.
Cykelvägarna med ljus runt omkring åkersbergs lekplats slutar i ett svart hål.
De asfalterade vägarna har ljus, men själva lekplatsen och de två anknytande
grusvägarna är becksvarta. Fullständigt oförklarligt och farligt då lekplatsen
ofta används av ungdomar. Ett plus hade varit om själva lekplatsen också får
ljus så den kan användas kvällstid de närmaste 6 månaderna.
Tack!

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2722884&frame=1
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-12-14
Kommunfullmäktige
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Ärendenummer KS2020/786

Medborgarförslag - Gatlampor, cykelvägar vid
Åkersberg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om gatlampor, cykelvägar vid Åkersberg har inkommit den 22
november 2020.

__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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