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Mötesanteckningar
Enköpings kommunala natur- och friluftsråd (KFR)
Tid och plats

2020-11-23, 18.00 – 19.50
Teams

Beslutande

Ulrika Ornbrant, ordförande (C)
Leif Almkvist, EAI
Göran Johansson, Enavandrarna
Ruth Hobro,
Kenneth Hällbom (MP)
Linda Johansson (S)

Övriga deltagare

Anders Lindholm, kommunekolog
Johan Arvidsson, natur- och friluftsplanerare
Klara Haglund, Idrotts- och friluftsstrateg
Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef idrott och
fritid
Anna-Karin Gävert, stadsträdgårdsmästare
Malin Kvist, sekreterare

Öppnande, upprop, justering
• Ordförande Ulrika Ornbrant öppnar mötet.
• Beslut: Till justerare utses Linda Johansson
Godkännande av föredragningslistan
• Beslut: Föredragningslistan godkänns.
Upplevelseförvaltningens arbete med friluftslivet
• Klara Haglund och Christopher Hoerschelmann berättar om upplevelseförvaltningens arbete
med friluftslivet
• En kort återkoppling görs från en rapport som gjordes om friluftslivet 2021. Syftet med
rapporten var att säkerställa aktivt arbete med friluftslivet.
• Sedan rapporten gjordes har man bland annat bytt ut alla grillplatser och skapat vedförråd,
bland annat i samarbete med Omnia daglig verksamhet. Man har tydliggjort ansvarsfrågan
för friluftslivet, bland annat genom att tillsätta en idrotts- och friluftsstrateg. UPF har också
satsat på kommunikationsarbetet kring friluftslivet, utegym i kransorter och skyltning av
mountainbike-spår.
• Beslut: KFR tackar för informationen
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Information om natur och friluftsliv från
samhällsbyggnadsförvaltningen
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Den nya stadsträdgårdsmästaren Anna-Karin Gävert presenterar sig.
Johan Arvidsson berättar om samhällsbyggnadsförvaltningens satsning på friluftslivet.
Man har jobbat med entréer till naturen. Bland annat har ett antal byggts och man planerar
för fler.
Johan berättar om arbetet med Upplandsleden. Bland annat har en ny dragning genom
centrala Enköping gjorts.
Nya grillplatser har anlagts.
Ett antal åtgärder har skett efter angrepp av granbarkborre.
Spången på Dyarna har tillgängliggjorts.
Anders Lindholm berättar om kommunens arbete med Hitta ut och naturvärdeshöjande
förvaltning ibland annat Himlabacken, Dyarna och Förbiparken. Det är ett arbete med syfte
att gynna biologisk mångfald.
Anders Lindholm berättar om pågående planarbeten med naturkoppling.

Aktuellt från föreningar
• Enavandrarna håller på att kontrollvandra respektive delsträcka i Enköpings kommun. Det
ska göras fram till midsommar. De kollar bland annat på hur den kan göras mer till
tillgänglig. Hjälper till att klippa ner sly och städa.
• EAI och OK Enen berättar om att man plockat skräp vid Gånsta-spåret
Övriga frågor
• En fråga ställs om roddbåtar för utlåning.
• En fråga ställs om Enköpings kommun har några riktlinjer och förhållningsätt för offentlig
belysning. För mycket ljus är inte bra för flera insekter och fladdermöss. Anders svarar att
det med belysning är ett orosmoment för den biologiska mångfalden. Vi har ingen sån policy
i nuläget.
Avslutning
• Ordförande Ulrika Ornbrant avslutar mötet.

Antecknat av

Justeras

Justeras

Malin Kvist
Sekreterare

Ulrika Ornbrant
Ordförande

Linda Johansson
Justerare

