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Medborgarförslag 1
Förslag
Belysning bredsansdvägen / Farleden
Motivering
Då Bredsand nu enligt uppgift är den 4:e största kommundelen i Enköping anser
jag att det är på tiden att även denna vägsträcka blir belyst. Både ur
säkerhetssynpunkt och för trevligheten . Det är stora flockar med vildsvin,
en hel del rådjur och älg i dessa delar av Enköping. Nu inom kort sätter även
projektet Storskogen igång där detta område ska växa ännu mer.
Antingen löser man stor del av sträckan med att byta ut cykelvägsbelysningen
där den är så pass nära vägen att det är möjligt att ha stolpar med lamphus
åt 2 håll så både cykelväg och väg blir belyst. Snabbast och troligen
billigast. Enligt mig m. fl bör vägen från badhusrondellen till Klubbholmen
vara belyst.
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Medborgarförslag 2
Förslag
GÅNG OCH CYKELVÄGSBELYSNING
Motivering
Cykel o gångvägen hela vägen ut till Fagerudd måste få belysning.
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Medborgarförslag 3

Förslag
Vill ha tak över cyklarna på arbetsplatsen Åkersbergsvägen 3 i Enköping.
Motivering
Då busstrafiken inte passar våra arbetstider på Åkersbergsvägen 3 så är vi många som
måste ta cykeln till arbetet.
Finns 3 fina cykelställ med tak som står på ovansidan vid polisstationen som inte används.
Flytta, iallafall ett av dom, till Åkersberg så får vi torra cyklar när vi ska hem. Dom kommer
hålla längre och vi kommer cykla mera.

Medborgarförslag 4

Förslag
Medlem i Funkisglädje
Motivering
Kultur för alla, även vi som är funktionhindrade

Medborgarförslag 5
Förslag
Cykel- gångväg från Haga slott till

busshållplats v55

Motivering

För att motivera till en hållbar trafik behövs förutsättningar med en cykel - gångväg till
busshållplatsen väg 55 från Haga slott och gärna med stöldsäkra cykelställ vid
busshållplatsen. Detta bidrar till att kollektivtrafiken utnyttjas bättre . Samtidigt borde
diskussion tas i 4M om att göra en cykel väg hela sträckan Enköping- Strängnäs och knyta
ihop Mälarstäderna

Medborgarförslag 6
Förslag
Pepparrotsbadet
Motivering
Jag föreslår att räcken i rehab bassängen i Pepparrotsbadet sätts upp även på
kortsidorna, då befintliga räcken inte räcker vid vattengympan.

Medborgarförslag 7
Förslag
Ny väg från Bredsandsvägen till Boglösarondellen
Motivering
Det byggs mer och mer bostäder i området, och trafiken ökar och ökar.
”Bressevägen” är ganska hårt belastad, redan nu och ytterligare bostäder
planeras ju i området.
Dessutom, i händelse av olycka, riskerar tusentals personer att inte kunna
köra ut eller in i området, till sina bostäder/sommarstugor/båtar (ESS
Klubbholmen) En bilolycka på fel ställe, skulle kunna hindra brandkåren
att rycka ut på en annan olycka (brand) i området.
Därför föreslår jag att en ny väg byggs från lämpligt ställe i Bredsand,
till Vallbyvägen i första hand, och i andra hand en förlängning till
Boglösavägen/Boglösarondellen.
Det skulle minska trycket på Bredsandsrondellen, och också ge möjligheter
att ta en kortare väg till E18, samt öka säkerheten för boende i Bredsand
med omnejd.

