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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i
Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att sätta upp belysning i pulkabacken vid
Ängsvägen i Grillby inte är aktuellt i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i januari tagit emot ett medborgarförslag om att sätta upp
belysning i en pulkabacke vid Ängsvägen i Grillby. Förslagsställaren menar att det
skulle ge utrymme för trygg spontanlek för barnen samt öka tryggheten när det är
mörkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Medborgarförslaget gäller en naturlig slänt som användas som pulkabacke. Det
finns en risk att belysa naturmiljöer då naturvärden kan påverkas och fara illa om
man belyser ett område som normalt är mörkt.
Förvaltningen sätter gärna upp belysning där den kommer flest till nytta för att öka
tryggheten och användningen. Den här pulkabacken används enbart en viss del av
året och är egentligen inte avsedd för pulkaåkning. Samtidigt vill vi att barn och
unga använder kommunens naturområden för spontana aktiviteter. I det här fallet
gör förvaltningen bedömningen att det är bättre att prioritera andra miljöer för att
öka tryggheten och användningen genom belysning.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/52.
Jörgen Wihlner
Avdelningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 21 januari 2021 12:39
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Belysning i pulkabacke i Grillby
Motivering
Bakom Nordiahallen, ned mot Ängsvägen, ligger en naturlig sluttning som används
som pulkabacke när snön lagt sig. När solen gått ned för dagen är det väldig
mörkt där redan före klockan 16.
Som säkerhetsåtgärd borde självklart backen vara upplyst. Det ger då utrymme
för trygg spontanlek för kommunens minsta medborgare, barnen.
Risken är annars stor för kollisioner. Men även ur trygghetssynpunkt vad det
gäller överfall borde backen definitivt vara upplyst.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-02-15
Kommunfullmäktige
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Ärendenummer KS2021/52

Medborgarförslag - Belysning i pulkabacke i Grillby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om belysning i pulkabacke i Grillby har inkommit den 21
januari 2021.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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