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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Fler papperskorgar längs
gångstråket från Dr. Westerlundsgatan till
Linbanegatan
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget om fler avfallsbehållare längs
gångstråket från Dr. Westerlund till Linbanegatan.

Beskrivning av ärendet
I juli 2019 fick tekniska nämnden att medborgarförslag om fler
papperskorgar/avfallsbehållare längs stråket från Dr Westerlunds gata upp till
Linbanegatan. Detta för att kunna slänga exempelvis hundlatrinpåsar, se bilaga.
Medborgarförslaget innehöll även en önskan om bakgrundsmusik i parkerna som
besvaras i ett separat ärende (TF2019/900).
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Eftersom stråket är väl använt och dessutom knyter ihop flera bostadsområden och
parker finns det anledning att förbättra tillgängligheten på avfallsbehållare.
Vi justerar och kompletterar avfallsbehållare kontinuerligt för att möta utvecklingen i
Enköping. I de befintliga tunnorna längs detta stråk ser vi en ökad fyllnadsgrad. Vi
bedömer likt förslagsställaren att vi kan förbättra tillgängligheten genom att öka
antalet avfallsbehållare.
Därför kommer vi placera en avfallsbehållare där den södra delen av
Söderbygatan ansluter till det omnämnda stråket.

Bilaga: Medborgarförslag, KS2019/515.
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Hej. Lämnar in om förslag på fler papperskorgar/avfallsbehållare längs gångstråket som löper från
Dr.Westerlundsgata upp till Linbanegatan. Är väldigt få utplacerade för att ex. kunna slänga
hundlatrinpåsar m.m
Samt förslag på bakgrundsljud/musik som finns i vissa parker. (Ex.Furuviksparken) se bif.bild på
högtalare. Detta skulle kunna göra parken/erna lite mer trevligare och ev attraktivare. Om man hade
lite trevlig instrumental musik som spelas upp en viss tid på dygnet och säsongsbetonat.
// Mvh Janne.V
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Medborgarförslag - Fler papperskorgar längs
gångstråket från Dr. Westerlundsgatan till
Linbanegatan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
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