
 
 

Kommunala Frilufts- och 
naturvårdsrådet 

2022-05-30 

Tid: 18:00-20:00 

Plats: Gröngarnsåsen Dyarna 

Mötet 
sammankallades av: 
Lina Stolpe, UPF 

 Typ av möte:  

Sammanträde för kommunalt råd 

 

Deltagare: 

Beslutande: 

Ulrika Ornbrant (C), ordförande 

Göran Johansson, Enavandrarna, ledamot 

Agneta Nyberg, Enavandrarna, ledamot 

Ruth Hobro, Entomologiska föreningen, ledamot 

Pekka Westin, Naturskyddsföreningen, ledamot 

 

Övriga: 

Pär-Ola Borgestig, SBF 

Anders Lindholm, SBF 

Klara Haglund, UPF 

Lina Stolpe, UPF, sekreterare 

Mötesanteckningar 
Punkt på 
dagordningen 

 Öppnande upprop, justering Föredragshållare Ulrika Ornbrant 

 

• Ordförande Ulrika Ornbrant öppnar mötet. 

Beslut Göran Johansson väljs till justerare 

Punkt på 
dagordningen 

Godkännande av föredragningslistan Föredragshållare Ulrika Ornbrant 

- 

Beslut Föredragningslistan godkänns 

Punkt på 
dagordningen 

Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Föredragshållare Pär-Ola Borgestig, 
Anders Lindholm 

• Upplandsleden vid Gånsta invigdes vid Valborg. 
• Den 12 juni firar Upplandsstiftelsen 50 år på Äspuss. 
• Förvaltningen arbetar med att rusta upp Ekspinnarparken, som är döpt efter fjärilen Ekspinnare.  
• Vid Snäckedal, Fanna, byggs en motorikbana. 
• Vid Koffsan har ett båtvrak legat i vattnet under en längre period, men ska nu äntligen plockas bort och en ny 

båtbrygga ska byggas. 

Beslut Inget beslut fattades på den här punkten. 

Punkt på 
dagordningen 

Information från Upplevelseförvaltningen Föredragshållare Lina Stolpe 

• Klara Haglund kommer att ta över rollen som sekreterare.  
• UPF har byggt ett nytt utegym i Hummelsta, som invigdes i maj. Det är en del av en satsning på friluftslivet och 

idrottsutvecklingen i kransorterna. Näst på tur är Örsundsbro som kommer att få ett utegym under sommaren. 



 
• Eftersom omklädningsrummet i Koffsan brann ner i höstas har ett nytt omklädningsrum byggts. 
• Under sommaren kommer också nya skyltar upp till kommunens friluftsbad och motionsspår. UPF har samarbetat 

med SBF för att hitta en gemensam struktur på skyltarna. 
• Vid Vattentornet kommer en ny mountainbikeled att byggas. Initiativtagare är Enköpings cykelklubb, som sett ett 

behov av en lättare åkning som passar barn och nybörjare.  

Beslut Inget beslut fattades på den här punkten. 

Punkt på 
dagordningen 

Aktuellt från föreningslivet Föredragshållare Ruth Hobro 
Göran Johansson, 
Agneta Nyberg, 
Pekka Westin 
 

• Entomologiska föreningen 
Säsongen har just börjat. Föreningen har ett samverkansprojekt med Uppsala kommun på Röbåsen för att få bort 
Vallört. Årsmöte hålls den 12 juni. 

 
• Enavandrarna 

Föreningen är delaktig vid Upplandsstiftelsens 50-års-jubileum. 
Ett förslag från föreningen är att satsa på, och informera om stigcykling för de som inte vill åka på ”läskiga” eller 
branta partier. 
Har vandrat Larsbo till Skattmansö för tillsyn av Upplandsleden, som skulle behöva kompletteras med rundslingor 
för de som inte orkar gå så långt. 

 
• Naturskyddsföreningen 

Har haft en del utflykter under våren, bland annat till Hjälstaviken i Maj. 
Styrelsen har fått tillskott av två unga ledamöter som hållit i utflykter för att kolla på vattensalamandrar. Lockade ca 
20 personer, både barn och vuxna.  
Det är många tranor i Hjälsta, så föreningen brukar hålla i en ”trankväll” 

 
• Ett medskick från OK Enen, som inte deltog på mötet, är att Hittaut har haft en bra start på säsongen. 

 

Beslut Inget beslut fattades på den här punkten 

Punkt på 
dagordningen 

Gångväg/spång och åtgärder kopplat till biologisk 
mångfald 

Föredragshållare Pär-Ola Borgestig, 
Anders Lindholm 

• Mötet hålls på Gröngarnsåsen-Dyarna och inleds med en promenad för att se på insatser i området, bland annat 
den nya spången. Kommunen har erhållit ett LONA-bidrag för att arbeta med området. 
 
Spången vid Gröngarnsåsen-Dyarna är en del av ett projekt för att öka tillgängligheten. Nästa steg i projektet är att 
skapa en ny entré, med handikapparkering och toalett. Spången ska också utvecklas för att bli mer tillgänglig för 
personer med synnedsättning. SBF ska föra en dialog med tillgänglighetsrådet i arbetet. 
 
Intill spången har man planterat säljar, vilket gynnar pollinerande insekter. De bänkar och rastplatser som är 
utplacerade vid spången har olika form och funktioner för att passa fler.  
 
Våtmarken runt spången är populärt för åkergrodor och vattensalamandrar. Ett stenröse håller på att byggas upp 
för att skapa övervintringshålor till vattensalamandrarna. Intill våtmarken finns ett uteklassrum med bänkar och 
små bord, för att det ska vara möjligt att undervisa utomhus. 
 
Kostnaden för projektet landade på 2,8 miljoner kronor. Under projektets gång har virkespriser ökat.  
Förhoppningen är att Gröngarnsåsen Dyarna ska bli ett naturreservat. Förvaltningen hoppas på ett uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för detta. Förslaget ska upp på plex i juni. 
 

Beslut Inget beslut fattades på den här punkten 



 

Punkt på 
dagordningen 

Kolonilotter Föredragshållare Ulrika Ornbrant, 
Pär-Ola Borgestig, 
Anders Lindholm 

• SBF har lämnat ett förslag på ett tiotal föreslagna platser för kolonilotter som kan vara lämpliga utifrån geografisk 
position. Ett förslag är att upprätta nya kolonilotter i anslutning till redan befintliga kolonilotter. 
 
En av de aktuella platserna ligger norr om Gröngarnsåsen och består av ca 4,5 hektar åkermark, delvis sankmark. 
Enköpings kommun har en dagvattenskuld, som löses bäst på egen mark genom att vatten leds in på åkermarken. 
En nackdel är att området hamnar långt bort från de som bor i lägenhet. SBF har också kollat på ett område 
närmare Lillsidan, vilket kan vara gynnsamt för invandrare som annars är en underrepresenterad grupp i 
föreningslivet. Platsen ligger dock under en elledning. 
 
Tidsaspekt: Om kommunen söker LONA- eller LOVA-bidrag i höst och länsstyrelsen bifaller kan det gå att komma 
igång med projektet nästa säsong.  
 
Kommunen behöver ha med frågan om stadsnära odling i planeringen av nya områden, till exempel när det gäller 
odling på höjden.  
 
Viktigt att ha en dialog med kolonilottföreningen, så att de kan minska sin kö till kolonilotterna istället.  
Rådet är överens om att det är en bra idé att anlägga kolonilotterna i anslutning till de befintliga kolonilotterna vid 
Gröngarnsåsen. 

Beslut Rådet är positiva till förslaget om att utöka den nuvarande kolonilottsföreningen på Gröngarns område 
men förslår att ordförande i föreningen bjuds in till dialog.  
Beslut: rådet lämnar vidare sina synpunkter till plan- och exploateringsavdelningen som ansvarar för 
frågan.  
 

Punkt på 
dagordningen 

Mötet avslutas Föredragshållare Ulrika Ornbrant 

• Ordförande Ulrika Ornbrant avslutar mötet. 

Beslut Inget beslut fattades på den här punkten. 

 
  
 
Antecknat av            Justeras   Justeras 
 
 
Lina Stolpe/ 
Klara Haglund           Ulrika Ornbrant  Göran Johansson  
Sekreterare           Ordförande  Justerare 

 
 
Justerat den 14 juni 2022, Enköping 
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