Noteringar av deltagare under dialogmöten
Medborgardialog i Enköping den 5 maj 2010
De ursprungliga 23 ämnena var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Näringslivets möjligheter på landsbygden
Fritids- och friluftsutbudet i hela kommunen år 2030
Fjärdhundrabygden 2030
Hur FÖP:en påverkat närboendets boendemiljö
Kommunens planer för Fjärdhundra samhälles framtida utveckling
Skolan
Gemensamt tänk och ansvar runt förebyggande arbete. T ex drogpolitiskt program
Grönt livsrum, initiativ
Livsmiljö
Hur kollektivtrafiken skall fungera och finnas i hela kommunen
Marknadsföringen av Enköpings kommun
Handel
Parkeringseländet på Drottninggatan – pendelparkering måste ordnas
Förebyggande arbete för unga. En investering för framtiden eller en kostnad idag
Skolor i kransorterna med växande elevunderlag
Enköping kulturstad
De som är 20-38 år 2030. Hur har de det i livet?
Hur ser vi våra barn som investering i framtiden och inte som belastning
Byggande av nya hus
Bostäder (för nya anställda vid Ledningsregementet)
Fannavision. Småskalighet inom jordbruk. Park och trädgård.
Aktiv medborgardialog
Näringslivets möjligheter på landsbygden

Ämnena resulterade i följande elva grupper:
Bostadsbyggande
Antal prickar: 16
2030 finns ett brett utbud av bostäder i hela kommunen; alla former, storlekar och för alla åldrar!
AAAAAAAAA
2030 Är Enköping en attraktiv ort som kan erbjuda boende – och meningsfull fritid?
AAAAA BÄTTRE KOMMUNIKATION I KOMMUN OCH REGION
AA BYGG SÅ ATT FOLK HAR RÅD ATT BO

Aktiv medborgardialog
Antal prickar: 10
-

AAA Medborgarlots för ärenden inkl. återkoppling till avsändaren
A Större elevinflytande i skolan
A Uppmuntra unga att föra sin talan A
A Många kanaler in i kommunen ger fler röster
AAAA Inkludera medborgare i den politiska processen

AA PARKERINGSELÄNDET på Drottninggatan i Enköping
AA PENDELPARKERING MÅSTE ANVÄNDAS
Antal prickar: 10
A * Boendemiljön starkt försämrad
* Svårigheter att backa ut från tomt. Sikten helt skymd.
* Blockering av utfarter och grindar.
AAA * Uppmaning till pendlare att använda nya pendelparkeringen norr om järnvägsstationen via press, plakat,
skyltar m m.
AA * Sätta information på bilrutorna

Fritid & Friluftsaktiviteter inklusive förebyggande arbete i hela kommunen
Antal prickar: 19
AAAA - Levande kulturliv? – mycket nerlagt – kultur måste få utrymme – saknades i vision 2015.
AA - Aktiv fritid ger engagerade medborgare – engagera det civila samhället.
- För få ställen som man kan utnyttja mälaren (bad, bryggor, fiske, etc)
AA - Som stadsbo nära till väldigt mycket. – finns det bra utbud i kransorterna?
A - Ungdomsrådet känner staden men ej så mycket om kransorter.
- Går inte att ta sig till stan på kvällar och helger.
- Finns det ålders- och etnicitets-överskridande kultur & fritidsutbud? / nej
AAAAA - Utbudet måste vara tillgängligt för fler – bättre kollektivtrafik.
A - Hur utnyttja/stimulera ideella krafter att engagera sig i fritidsverksamheten? Viktigt! Men kommunen måste
också ta ett ansvar/strukturera.
AA - Gör ett toppenställe av Bredsand – hela området och de andra kommande friluftsbaden.
A - Hur engagera ungdomar som inte har det så lätt?
A - Nya badhuset måste vara kul och attraktivt för alla åldrar Æ små Æ tonåringar Æ vuxna/äldre och ”nya
svenskar”

Skolan
Förebyggande arbete för unga
Skolan i kransorterna
Antal prickar: 12
AAA * Visionen är att Enköpings kommunala skolor ska bli bättre
A * Marknadsföra skolan mot föräldrar
AA * Ledarskapet i skolan rektorer/ lärare (ett starkt ledarskap uppifrån, nytänkande, öppen för impulser utifrån,
orädsla för att försöka)
* Skolans ”viktighet” i att utbilda bra yrkespersoner till kommunens företag
AAAAA * Integrera samhället och skolan
A * Investera i datorer för varje elev i alla årskurser

HANDEL A
Antal prickar: 29
AAA* Utbud
AAA* Service
AA* Sällanköp – Romberga
AAAAA * Handla på hemmaplan
AA * Arbetstillfällen
Marknadsföring / kommunikation
AA * Sälja Enk. till närliggande kommuner
AAAAA * Vad ska vi vara?
- Handel
- Logistik
- Teknik

* Tydlighet
AAAAAA * Akutsjukvård

UNGDOMARS FRAMTID AA
Antal prickar: 20
Skola, Familj, Fritid
SAMVERKAN
• Inkludera istället för exkludera AAAA
• Sätt resurser nu – slipp kostnader i framtiden AAAAAAAAA
Resurs = Livskvalitet, hälsa
• Varje individ en egen roll i gemenskapen. OK!
• Ta reda på bakgrunden /orsaken till normbrytande beteende
• Man uppträder som man blir bemött AA
• Satsa på bra aktiviteter AAA
• Vaktbolag eller fältassistenter på stan?

ENKÖPINGS KULTURSTAD
Antal prickar: 15
Enköping är år 2030:
- AA Välbevarat med många kulturbyggnader i gott skick (- jfr stadshotellet)
- A Välbesökt för sina kulturminnen (ristningar osv)
- A Välkänt för sina 52 kulturveckor med rikt utbud
- AAA Beundrat för sin rika och breda ungdomskultur
- Föregångsexempel för ”kultur på recept”
- En stad som verkar i dr Westerlunds anda
- AA En stad med levande kultur på torget (ofta)
- AA Nationellt känt för sitt kulturcentrum
- AAAA Känt för att ha insett värdet av och satsat på vardagskultur för människors välbefinnande

Hur skall kollektivtrafiken se ut och fungera i hela kommunen år 2030?
Antal prickar: 11
-

Kvälls- och helgbussar till alla kommundelar AAAAA
AA Ringlinjer i stan åt båda håll med tätare turer
A Punktlig pendeltågtrafik med gott om sittplatser
AAA Tåg till Uppsala / Arlanda

Kommunens planer för Fjärdhundras framtida utveckling
Antal prickar:13
•
•
•
•
•

A Kommunen måste investera i Fjärdhundrasamhällets fortlevnad och utveckling
Kommunen måste investera i boende i Fjärdhundra i form av hyreslägenheter (och tomtförsäljning)
AAAAA
Uppmuntra och underlätta till företagare att stationera sig i samhället.
Uppmuntra skolan att profilera sig med temaklasser för att utöka elevunderlaget A
Att investera i ett kultur / aktivitetshus på orten (detsamma som att investera i fjärdhundras invånare)
AAAAAA

Hur kopplar man ihop enskilda beslut/förslag och helheten?
Hur Riksdagens 16 miljömål har beaktats i FÖP:en? A
Antal prickar: 9

Om man inte ser till helheten kan man sätta krokben för utvecklingen. AAAAAA
T ex: Detaljplan + avlopp passage E18 Ekolsund
Att detaljplanerna följs
AA Grönområden och parker bevaras enl. plan

Medborgardialog i Fjärdhundra den 23 augusti 2010
De ursprungliga 13 ämnena var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostäder i Fjärdhundra
Bostäder och äldreomsorg
Bostäder - Fjärdhundras del av Enköping
Handel och småföretagande i Enköping
Skolan som idéspruta och initiativtagare
Fj.100. Skola → förskola. Camping. Entreprenörskap
Service/handel. Entreprenörskap
Medborgarförslag i demokratisk anda
Varför Fj.100 är en bra boplats för familj, skola och idrott
Kollektivtrafik
Kommunägda anläggningar i Fj.100 som rymmer fritidsaktiviteter. Kulturhistoria.
Miljö. Lantbrukets roll
Österundabastuns roll i landsbygdsutvecklingen

Ämnena resulterade i följande sex grupper:

Kollektivtrafik **
Antal prickar: 4
• Pendlarpool med bil
• Pendlarparkeringar *
• Tätare turer, senare turer *
• Bussar av mindre storlek under lågtrafik
___________________________________________________________________________

Utveckling sker inte bara i tätort **
Antal prickar: 15
• Boende på landsbygden bidrar i samma utsträckning med intäkter, men får mindre service.*
• De befintliga kommunala anläggningarna skall *** bevaras, och om möjligt utvecklas.**
• Bevara kulturbyggnaderna, även ej K-märkta.****
• Hur få mer valuta för kommunala pengar – det finns annat än nedläggning.**
• Se möjligheter – inte bara hinder!*
___________________________________________________________________________

Service, handel och entreprenörskap
Antal prickar: 24
•

Vad händer med RV 70? Ska nuvarande sträckning vara kvar eller ska vägen dras om? Svaret påverkar
utvecklingen av service/handel.***
• Skolan inspirerar eleverna genom att visa på positiva exempel till att starta verksamheter på
”hemmaplan”.*******
• Campingen ska anläggas bakom Fj-100badet för att attrahera denna del av kommunen. Kan på sikt öka
inflyttningen. *******
• Drivmedelsförsäljningen tillbaka i Fj-100!*******
___________________________________________________________________________

Skolan ****
Antal prickar: 15
Som idéspruta
Som initiativtagare

Öppet hus, visa vad vi har!*
Entreprenörskap i skolan.******
Skolan är bygdens LOKOMOTIV
Skolans utveckling ska ske tillsammans med FSK.**
T ex utbildning av ungdomsledare. **
___________________________________________________________________________

Bostäder för äldre – yngre/alla. Hyresrätter *****
Antal prickar: 18
•

Trygghetsboende i Fj-100 (servicehus) så att man kan bo kvar på bygden från t ex ett lantbruk och få
möjlighet till service efter sitt eget behov. T.ex. lägga trygghetsboendets fastighet som en utbyggnad av
omvårdnadsboendet. ******
• Utveckla hemtjänsten – hemsjukvården så den som vill bo kvar i sitt hem får möjlighet att bo kvar
längre. Omvårdnadsboendet behöver utvidgas. **
• Hyresrätter (EHB) för att ge Fjärdhundra möjligheten att växa. Kommunala bostäder behövs för att
trygga hyresrätten. Det finns ett stort behov av hyresrätter i Fjärdhundrabygden för att ge bygden
möjlighet att växa. *
• Kommunen förbereder för byggande av hästhagen utmed Vångavägen för att få igång försäljningen och
byggandet av planerade tomter utmed Vångavägen inom en snar framtid.*
• Utveckla boendet i hela Fjärdhundrabygden. Även de mindre boplatserna i Fjärdhundrabygden är i
behov av möjligheten att växa.***
___________________________________________________________________________

Enköping – den företagsvänliga kommunen???
Antal prickar: 11
•
•
•
•
•
•

Varför ”döda” centrumkärnan med att flytta handel utanför?
Inför parkeringsskivan igen. Kunder blir irriterade på P-avgift och letande efter parkering.*****
Gör Enköping attraktivare för småföretagare och satsa inte bara på att få större företag till områden
utanför.****
Varför så många tomma butikslokaler? Är ett centrum attraktivt så finns det sällan lediga lokaler.
Något som gränsar lite till centrumhandeln är hur vi kan marknadsföra staden lite mer som ej sjöstad.
Fundera över att få hit mer båtturism med bättre möjlighet för gästplatser, sjöbodar, bensin/diesel
m.m.**
Kolla in Strängnäs på ovanstående punkter – de har lyckats rätt så bra!!!

Medborgardialog i Örsundsbro den 30 augusti 2010
De ursprungliga 15 ämnena var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens skötselområden
Kommunikationer för alla i vår kommundel
Alstabadet
Vägarna i utkanten av kommunen
Lokaliteter
Kunskapsutveckling i byns förskolor, skolor, vuxenutbildning
Skolan
Skolgympa?
Borgmästare
Äldreboende
Utbyggnadsplaner, bostäder
Översiktsplan
Företagsamhet i turismen på landsbygden
Örsundsbro ska återfå sin ursprungliga status som centrum för handel och service. Ny planläggning av
industriområdet till modern tillämpning. Obs! fantastiskt geografiskt läge.
Södra infarten till Örsundsbro

Ämnena resulterade i följande sex grupper:

Önskan om äldreboende i Örsundsbro
Antal prickar: 2
**Önskan om mindre hyreslägenheter i samhället (1:or, 2:or, 3:or) i markplan. Önskan att få bo kvar i Ö-bro
även om man blir äldre eller handikappad!!
Marken vid Silon bör exploateras av kommunen för att bygga bostäder för både unga och gamla.
Önskan att Ekgården rivs och ersätts av äldreboende. Kommunen har förköpsrätt vid försäljning.
___________________________________________________________________________

Ta fram översiktsplan *********
Antal prickar: 16
…med
•
•
•
•
•

cykelväg Alsta *****
industriområden
bostadsutbyggnad **
handelscentrum
Solsidan, Alsta, Norra sidan, väg 55

Information på kommunens hemsida om vattenavbrott.
___________________________________________________________________________

Cykelvägar, vägunderhåll och säkerhet
Antal prickar: 11
Säkerhet:
**Cykel- och gångväg till Alstasjön
*Cykelvägar i byn bör underhållas bättre – trottoaren ner mot K-huset (bara trottoar på en sida) måste röjas,
underhållas.
Cykelväg på gamla banvallen önskas både till Enköping och Uppsala
Ändra skyltar som inte skymmer sikt
***Rondell önskas vid södar ut- och infarten snabbare än 2015
Elljusspåret:
**Bättre skötsel önskas
- nära för förskola och grundskola
‐ givande natur

‐

BRA skött med skidspår ut på gärdena, och Alstasjön och
kraftledningsgatan med Länsmansbärby

Isbanan behöver också bra skötsel.
***Lagunsjö nere vid idrottsplanerna, gräv ut ån → simskola på nära avstånd från skolan.
___________________________________________________________________________

Lokalbehov i byn
Antal prickar: 0
För dyr hyra för föreningar, utnyttja skollokaler!
___________________________________________________________________________
Borgmästare
Antal prickar: 9
= Örsundsbroråd tillsammans med lokalpolitiker
******Örsundsbros kontaktperson (tjänsteman, opolitisk) mot kommun – vägverket, o.s.v. **
Starka intresseföreningar (ex företagarförening, hembygdsförening) skall ha kontinuerliga kontakter med
beslutsfattare. *
___________________________________________________________________________

Skolan
Antal prickar: 0
Styrka i skolorganisationen i sig, som överlever förändringar, t.ex. byte av skolledare.
Skolidrotten, utomhusundervisning, friluftsverksamhet, mer av ”ur och skur” och Robinson, kontakt med djur
och natur, kultur.
Skolgårdarna i Örsundsbro kan ordnas bättre för utomhusundervisning.
Torpgrunder, runstenar, brunnar, växter → historisk bakgrund till nutid. → studiebesök för förskola, grundskola
önskas.
Historisk låda (på Kappen) öppnas om 50 år (1997-98)
Tidigare läs- och skrivundervisning i förskolan enligt vetenskapliga forskningsrön.
Skadegörelse → föräldravandringar, polisbesök, vaktbolag, fritidsgårdar.
Stötta LAIK, som gör en jätteinsats.
”Samlad skoldag” = skola + idrottsaktiviteter gav bra resultat för barn att prova på.
Positiva förväntningar på ALLA elever, fler lärare i klassrummet

Medborgardialog i Grillby den 6 september 2010
De ursprungliga 19 ämnena var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikfråga – hastighet i samhället
Vinterväglaget i Grillby
Resande/förflyttning. Mötesplatser. E18 och järnvägen. Trafiksystem.
Nytänkande beträffande kollektivtrafik i Trögden
Tågen ska bli populärare
Kompetens och lärande. Lärande miljöer
Närservice: 1. Affärer, 2. Sjukvård (typ distriktssköterska)
Att bo på landsbygden
Hur blir det med Grillby Bad och bastu?
Tillgänglighet till arbeten
Mälaren – Näringsliv – Bostäder
Bostäder – Miljö
Satsning på bostäder på rätta platser
Flera hus!
Stall – skola – skog
Miljö – klimatmål
Gatulysen länsvägen!
Helhetssyn i planeringen – social interaktion
Enköpings övergripande löfte

Ämnena resulterade i följande sju grupper:

Övergripande löfte + idé. Helhetssyn i besluten
Antal prickar: 12
Kartlägg kompetensen i kommunen för att få full effekt.******
Segmentering → skapar möjlighet att förstå värderingar och behov
→ av invånare + tänkta invånare (primära målgrupper)
Kräver helhetssyn i politiska beslut *****→ löfte mot invånare och primära målgrupper
Varför?
Vad? Målgrupper/insikt ↔ löfte ↔ stöd ↔ värden ↔ vision
Hur? Stora taktiska initiativ
⇒ Bli Bondestaden *– och var stolta över Enköpings historia
___________________________________________________________________________

Bostäder … Miljö *
Antal prickar: 22
Grillbyängen bebyggelse ****– planering på gång
Nära Mälaren bebyggelse
Hyresbostäder *i Grillby (studentboende)
Seniorboende**
Odlingslotter till bostäder på landet
--Hyra på landet – boendekluster
*Seniorboende – *Bo i by
Generationsboende + Tallgården (Trögdshemmet)
Studentboende – Forskarbyar
*Byboende på *landsbygd
Bo på landsbygd – *småbruk, odlingslotter
Vinkollektiv 1 ha
****Jordbrukslandskapet* – Skog
Grönsöö turistväg – en besöksdragare
--2030

Efterfråga – överklagan ”Fotbollsplan”
***Grillbyängens utbyggnad klar och att Trögden är en levande bygd med fler boende – t.ex. Ekobyn i
Lillkyrka.
Fler flerfamiljsbostäder i Grillby, Lillkyrka…
För att detta ska fungera måste kollektivtrafiken fungera (se nästa punkt).
Bebyggelse strandnära.
Mer fastigheter där närproducerat kan framställas/odlas.
Kulturbyggnader och kultur ska ha fått ett större utrymme.
Ett större samarbete mellan olika boendeformer.
Ett aktivt centrum en naturlig samlingspunkt. *
___________________________________________________________________________

Bord med många frågor
Antal prickar: 12
1.
2.
3.

**Bastu och karbad? Okej med nedläggning om ny bastu först byggs i idrottshallen!
***Gatlysen. Länsvägen, och mörkt på Storgatan.
****Infrastruktur (Tågstopp). Tågstopp nödvändigt för att Grillby ska växa, för affären inte minst,
underlag för distriktssköterska.
4. *Sneby Bergtäkt – efter stängning = badsjö med turism och ädelfisk
5. **Breddning av bron (säkerhet)
___________________________________________________________________________

Att bo på landsbygden
Antal prickar: 0
Förbättrade kommunikationer. Tvärkommunikationer ex. Grillby – Skolsta
Mötesplatser. Skapande av lokala mötesplatser för människor. Affär i Lillkyrka. Båt.
Skola/skolbuss. Kortare skolväg för barnen. 10 min bilväg kan ta 45-50 min idag. Trötta skolbarn ger onödigt
”stök” på bussen. Bussar som är mindre ger snabbare transport.
Miljö. Mindre bilåkande om möjlighet till alternativa transportsätt → minskning av utsläpp av bilavgaser.
___________________________________________________________________________

Kommunikationer – att ta sig hit och ifrån.
Antal prickar: 20
En skiss bifogas. Skissen har ******* På skissen finns
1. E18
2. Järnväg, tänkt dragning mot Uppsala / ARN
3. Nuvarande dragning
4. Resecentrum / knutpunkt
5. Ny sträckning E18 – Litslenarondellen 55:an
6. Grillbymotet.
Under milen inte bilen
--Kommunikation 2030
**Närtid. Buss Enköping – Bålsta, infartsparkering trafik mot Grillby med BUSSFICKA*.
****Kollektivtrafik Grillby – Enköping är idag i det närmaste obefintlig. Den är 2030 ändrad sedan lång tid
tillbaka (2011).
Detta har varit en förutsättning för att Grillby med omnejd ska kunna växa.
--Eskils bild (bifogas).
På bilden syns ****tåg, buss, busshållplats med människor – och flera får**.
___________________________________________________________________________

Kyrkan – 13 st medeltids
Antal prickar: 0

Ett flertal naturreservat! Hiulsta-Haga, Bryggholmen, Härjarö, Grönsöö arkipelagen
___________________________________________________________________________

Önskan om att få ställa frågor
Antal prickar: 0
(det var uppenbart att flera deltagare på mötet hade velat ställa frågor till ansvariga om angelägna konkreta
lokala förhållanden)

