MOTION

Utveckla Sommarro till Enköpings pärla
Miljöpartiet vill att kommunen fortsätter att äga och driva det vackert belägna Sommarro. I vår budget
som vi lade fram i våras avsatte vi pengar för att tekniska nämnden skulle ha möjlighet att rusta upp och
renovera Sommarro för kommunens medborgare. En stadsnära strandtomt i kommunens egen regi, vilka
möjligheter det erbjuder. Många andra kommuner skulle bli gröna om de hade samma chans. Om
kommunen ger en tydlig signal om att Sommarro är en pärla som ska vårdas ömt vågar också andra
aktörer satsa och hjälpa till. Enköpings kommun har för lite egen mark och har ett stort behov av att
utvecklas och förnyas. Sommarro är ett utmärkt läge där kommunen kan visa vilka ambitioner man har för
de egna medborgarna. Ett nyrenoverat Sommarro skulle kunna fyllas med fler aktiviteter som kommer
både kommunens egen verksamhet som olika föreningar till godo. Miljöpartiet ser framför sig en
dynamisk mötesplats dit enköpingsborna längtar. En riktig pärla! Till exempel skulle följande aktiviteter
vara lämpliga i ett nyrenoverat Sommarro;
Handikapprörelsen skulle fortsätta använda nya Sommarro med ännu bättre anpassningar. Vad
sägs om att se Bredsandsviken fylld med tolvor? Kul!
Kommunens skolor har ett eget ställe där en skolträdgård kan anläggas och möjligheter till
uteaktiviteter med fiske, kanot- och båtutflykter. Det är ett utmärkt läge för lägerskolor. Det ger
minnen för livet samtidigt som barnen lär sig nya kunskaper.
Äldre som sällan för komma ut på längre utflykter får chansen att känna doften av gräs och se
utsikten över Svinnegarnsviken. Det är en rimlig värdighetsgaranti för de boende som klarar av en
sådan utflykt.
Idrottsföreningar som ska ha läger, upptaktsträffar eller besöker kommunen i samband med någon
cup. Sommarro ger ett mervärde som visar Enköpings bästa sida samtidigt som det ligger nära
staden och idrottsområdet på Korsängen.
Pensionärsföreningar och andra delar av föreningslivet har en naturlig mötesplats för aktiviteter
året runt, ute och inne.
Kommunens politiker och tjänstemän har ett eget ställe som finns till hands för konferenser,
möten och representationssammanhang.
Bevara Sommaro i kommunens ägo, renovera och bygg om fastigheten med full handikappanpassning
(även intill vattnet) så huset och tomten blir multifunktionell. Med en satsning på Sommarro kommer
huset att vara full med aktiviteter för kommunens alla medborgare året runt.
Miljöpartiet de gröna i Enköping yrkar att kommunfullmäktige beslutar;
att utveckla Sommarro i till en kommunal anläggning med många ändamål i enlighet med motionens
intention.
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