- DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NYSTART ENKÖPING -

Nystart för satsningar på idrotten
Den senaste tidens målmedvetna satsningar på kommunens
idrottsanläggningar börjar ge
resultat.

Efter många års avvaktande hållning
har de nödvändiga politiska besluten
tagits och det är lite av ”proppen ur”
i Enköping.
Redan i mitten på juni invigdes de
nya konstgräsplanerna vid Fanna IP.
Många gläds nu åt att såväl en större
som en mindre fotbollsplan har fått ett
underlag som förlänger säsongen rejält.
Nästa stora invigning sker den 14 augusti,
då den nya ishallen på Korsängen står
klar. Det blir ett välkommet tillskott när
istider ska fördelas mellan föreningar
och allmänhet.
Nordiahallen i Grillby har redan haft
sin nypremiär efter fantastiska lokala
insatser. Och i Örsundsbro är fritidsbanken där man kan låna idrottsutrustning nu etablerad.
Även när det gäller den efterlängtade
simhallen är det full fart framåt. Underlaget för upphandlingen av simhallen

har nyligen publicerats. I augusti blir
det känt hur anbuden ser ut.
Samtidigt är det klart att budgeten
håller i den pågående upphandlingen
av en fullstor idrottshall vid den blivande
nya Munksundsskolan. Det ideella föreningslivet i Enköping behöver verkligen
ännu en stor idrottshall . Både den nya
Munksundsskolan och idrottshallen blir
färdiga under 2018.
Ett annat viktigt politiskt beslut har
varit att rädda bowlinghallen från det
tidigare rivningsbeskedet. I stället för
att bowlingsporten skulle ha försvunnit
från Enköping ser vi nu hur den firar
fina framgångar.
Fjärdhundrabadet

I Fjärdhundra har badet just renoverats
ordentligt och när bassängerna i Enköpings
simhall nyligen tömdes för reparation
har åtgärder vidtagits som förhoppningsvis förlänger badets livslängd.
Även om mycket jobb återstår med att
komma ifatt Enköpings till vissa delar
eftersatta behov av idrottsanläggningar,
kan man konstatera att de första stegen
nu tas. Med råge.

Nyrustat. Lagom till årets öppning har det 50-åriga Fjärdhundrabadet renoverats med bland
annat nya uteduschar och sittgrupper, bättre gräsytor och driftsäkrare installationer.

Nystart Enköping ser fler
möjligheter på Korsängen
Med den nya ishallen och en ny
simhall blir det ännu mera idrott på
Korsängsfältet.
Lämnar. Anna Svensson.

Tar över. Mikael Ågren och Karin Fjällström.

Stafettpinnen går vidare
Nystarts Anna Svensson kan nu
summera sina år i Upplevelsenämnden då hon lämnar över till
Mikael Ågren och Karin Fjällström.
– Enköpings kultur- och idrottskarta
har förnyats och förändrats i positiv
riktning. Enköping växer och då måste
man även ta stor hänsyn till att kultur
och idrott följer med utvecklingen, säger
Anna Svensson.
Skälet till att Anna nu lämnar nämnden är att hennes arbete kräver mer tid
och att det då är svårt att kombinera
alla politiska uppdrag med familje- och
arbetsliv.
– Men jag har flera andra politiska
uppdrag kvar, inklusive min plats i fullmäktige där jag kan driva upplevelsefrågor. Och så är jag ju gruppledare för
Nystart, berättar Anna Svensson.
Annas plats i Upplevelsenämnden

övertas av Nystarts Mikael Ågren, som
bland annat har ett förflutet som ungdomsledare i fotboll.
– Via våra barns idrottande har det
blivit en hel del både fotboll och handboll, berättar Mikael.
En av Mikael Ågrens drivkrafter är att
ge ungdomarna goda förutsättningar för
en meningsfull fritid.
– Kan vi därmed hjälpa dem att hålla
sig borta från annat som lockar i den
åldern är mycket annat vunnet, säger
han.
Ny ersättare i nämnden för Nystart
är Karin Fjällström som ser fram emot
sitt uppdrag.
– Att göra det vi älskar stärker hälsan
och i upplevelsenämnden uppmuntras
till positiva upplevelser. Här känner jag
mig hemma då folkhälsan och besöksnäringen står högt i kurs hos mig,
säger Karin Fjällström.

Det kan bli startskottet för en satsning
på att åter göra Enköping till en verklig
idrottsstad, och på allvar fylla begreppet
”Lägerstad” med innehåll. Även en
friidrottsanläggning planeras på Korsängsfältet, dit friidrottens kastgrenar
redan nu flyttar. Men mycket mer får
plats.

För att utveckla Enköping som
idrotts- och lägerstad behövs nya sätt att
finansiera bygget av nya anläggningar,
ett arbete som Nystart redan förbereder.
– Vi behöver även se över möjligheterna att ordna ytterligare övernattning i Enköping för gästande föreningar,
säger Nystarts Mikael Ågren.
Korsängsfältet kommer även att
rymma ett stort antal parkeringsplatser.
Även det projekteringsarbetet pågår nu
för fullt.

Invigs. Korsängsfältet utvecklas nu med både en ny ishall och en ny simhall. Ishallen
invigs den 14 augusti.
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Nystart Enköping är ett renodlat lokalt,
oberoende parti som bildades 2014.
Partiet utgör tillsammans med Socialdemokraterna den politiska ledningen i
Enköping. Med ett hundratal förtroendeuppdrag tar Nystart långsiktigt ansvar
för kommunens ekonomi och för att alla
i Enköping har möjlighet att utveckla sitt
allra bästa jag.

www.nystartenkoping.com

