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Svar på medborgarförslag - Bygg en lekpark i
Bredsand
Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 april 2021 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att i ett medborgarförslag daterat 7
september 2020 föreslår en boende i Bredsand att en större lekplats skapas vid
klipperparken. Det finns idag en liten lekplats där och med tanke på hur många
barnfamiljer som bor i Bredsand önskas en större som kan vara som en träffpunkt.
Kommunfullmäktige i Enköping beslutade den 21 september 2020 paragraf 105 att
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en
samfällighet bestående av de boende i området.
I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till
samfällighetsföreningen.
I detaljplanen finns lek-yta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i
detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen
kan och ska inte anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra
enligt de förutsättningar som överenskommits vid planläggningen.
Mark- och exploateringsingenjör Melanie Cimerland redogör för ärendet.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (2)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-05-06
Kommunstyrelsens PLEX-utskott

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat

Beslutsgång
Ordföranden frågar om utskottet hört debatten och är redo att gå till beslut.
Utskottet bekräftar detta.
Ordföranden låter utskottet ta ställning och finner att man beslutat i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Melanie Cimerland
0171-626651
melanie.cimerland@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-04-20

KS2020/609

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Bygg en lekpark i Bredsand
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarförslag daterat 7 september 2020 föreslår en boende i Bredsand
att en större lekplats skapas vid klipperparken. Det finns idag en liten lekplats där
och med tanke på hur många barnfamiljer som bor i Bredsand önskas en större
som kan vara som en träffpunkt.
Kommunfullmäktige i Enköping beslutade 2020-09-21 § 105 att
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
samt att kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en
samfällighet bestående av de boende i området.
I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till
samfällighetsföreningen.
I detaljplanen finns lek-yta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i
detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen
kan och ska inte anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra
enligt de förutsättningar som överenskommits vid planläggningen.
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Patrik Holm
plan- o exploateringschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren

Melanie Cimerland
mark-och exploateringsingenjör
Enköpings kommun

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se
Skickat: den 6 september 2020 22:09
Till: Kommunledningsförvaltningen
Ämne: Inskickat formulär
För- och efterna
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Bygga en lekpark i Bredsand
Motivering
Det saknas idag en ordentlig lekpark i det stora nybyggda
bostadsområdet i Bredsand. Det är väldigt tråkigt då
majoriteten av oss som bär här är barnfamiljer.
En ordentlig lekpark i området skulle vara roligt för barnen
men också göra det lättare för oss föräldrar som bor här att
hitta en social knytpunkt och lära känna varandra. Det blir
också lättare för barnen att få kompisar. Många med oss är
nyinflyttade här och saknar umgänge så en lekplats skulle fylla
en viktig social funktion.
Det finns idag en jätteliten ”lekplats” med bara en gunga,
vilket av förklarliga skäl inte används av någon och det är
bara väldigt små barn som kan använda den.
Den fyller alltså ingen funktion idag. Bygg om denna plats och
utöka med marken bredvid och bygg en större lekplats, med
parkbänkar för att skapa en mötesplats! Här finns marken och
möjligheterna.
Adressen är Kuttervägen/Klippervägen. Tror att den lilla
befintliga heter ”Klipperparken”.

