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Frågor & svar om Enköpings centrum 
– frågor ställda av Enköping Centrumsamverkan och besvarade av Enköpings kommun  
 

TOMTER OCH FASTIGHETER 

Vad händer med Stora torget?  
SVAR: I juni sätter vi ut sommarblommor i urnorna och ta ner All ins uteservering.  
Den långsiktiga utvecklingen av torget hör ihop med utvecklingen av fastigheterna runt om, till 
exempel Statt-tomten och Paushuset. Det hör också ihop med att vi vill bli ”Årets Stadskärna 
senast 2025”. Under den resans gång kommer Enköpingsborna, näringslivet och föreningarna 
blir delaktiga.  

Vad händer med Statt-tomten?  
SVAR: Kommunen arbetar nu aktivt för att hitta en lämplig hotellaktör som vill bygga och driva 
verksamhet på Statt-tomten. En sådan aktör ska vilja vara med och utveckla Enköpings 
centrum. Tanken är att hotellet ska ha kommersiella lokaler i botten. Det finns ett stort behov av 
hotell- och övernattningsmöjligheter i centrum. Ambitionen är att gå in i ett samarbete med en 
aktör under hösten 2019. Läs mer på https://enkoping.se/statt  

Vad händer med Paushuset?  
SVAR: Andersson Company och ALM Equity AB äger fastigheten och har planer på att utveckla 
den. De vill stärka centrala Enköping med handelslokaler, centralt belägna bostäder och 
parkeringsplatser. De har ansökt om detaljplaneändring och undersöker nu förutsättningarna för 
det fortsatta arbetet som till exempel omfattning och kostnader för arkeologi. Läs mer på 
https://vaxer.enkoping.se/detaljplaner-i-enkoping/centrum-181 

När kommer Kammakartorget vara färdigt? 
SVAR: Arbetet med torget, korsningen framför själva torget och byte av va-ledningar på 
Torggatan ska vara klart senast 30 oktober 2019. Däremot kommer sannolikt planteringen av 
nya växter ske först till våren 2020. Läs mer på https://enkoping.se/kammakartorget 

 
PARKERINGAR 

Var finns bilparkeringar i centrum och hur fungerar de?  
SVAR: I centrum får du parkera där det finns en parkeringsskylt. Den visar hur länge du får stå 
och om du ska betala en avgift. Här hittar du alla parkeringar  
https://enkoping.se/hitta-verksamheter/hitta-parkeringsplatser 
 
Parkera utan avgift i centrum  
Det finns tre avgiftsfria parkeringar i centrum: Stora torget, Kungsgatan mellan Torggatan och 
Rådmansgatan samt Gustaf Adolfs plan. På dessa tre parkeringar får du parkera i högst en 
timme på vardagar klockan 8–18. På lördagar och dag före röd dag få du parkera gratis klockan 
8–15. Övrig tid får du parkera fram till följande vardag eller lördag klockan 8.00. Du behöver inte 
ha p-skiva för att parkera här. 
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Betalning med periodmärke 
Du kan köpa periodmärke för p-skiva på Torggrillen vid Stora torget, ICA Supermarket 
Stjärnköp, Stora Coop och Maxi ICA Stormarknad: 

• 12 månader kostar 990 kronor (blått periodmärke) 
• 6 månader kostar 550 kronor (grönt periodmärke) 

 
Periodmärket gäller från och med det datum som är framskrapat.  

Var kan jag köpa en p-skiva? 
SVAR: P-skivor utan periodmärke går att köpa för 5 kronor/styck vid Torggrillen vid Stora torget, 
Ica Supermarket Stjärnköp och Stora Coop. 

Var finns närmsta biljettautomat och hur fungerar den? 
SVAR: Du kan betala med kort, mobiltelefon (sms och app) eller periodmärken. Automater finns 
vid: 

• Joar Blå 
• Kungsgatan 17 och 27 
• Kyrkogatan 16 och 28 
• Korsningen Rådmansgatan/Kungsgatan 
• Pausparkeringen Rådmansgatan 
• Korsningen Sandgatan/Kungsgatan 
• Västra Ringgatan16, 17 och 28 
• Kryddgårdsgatan 9 
• Badhusgatan 
• Sandgatan 21  
• Sandbrogatan 
• Hamnen  
• Stockholmsvägen  
• Lillebergsgatan 

 
Här finns parkeringarna och automaterna samlade på en karta:  
https://karta.enkoping.se/#layers=topowebbkartan_nedtonad/v/1/s/0,enkoping/v/1/s/ 
0,parkering/v/1/s/1&center=183021,6613611&zoom=10&map=index 

Var finns cykelparkeringar i centrum? 
SVAR: Stora torget har en stor cykelparkering där du kan låsa fast ramen i cykelstället. Här 
finns även en automatisk cykelpump. På kartan nedan syns andra centrala cykelparkeringar. 
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Cykelparkeringar i Enköpings centrum. 

 
TOALETTER 

Var finns utomhustoaletter i centrum och hur fungerar de?  
SVAR: Toalett finns vid Gustav Adolfs plan. Du betalar med ett sms. 

 
TRYGGHET 

Vad görs för att skapa en tryggare miljö i centrum dagtid?  
SVAR: I trygghetsarbetet är vi många som samarbetar för att skapa en bra och trygg miljö. Vi 
har ett kontinuerligt arbete både med utformningen av stadsrummet och tillsammans med 
polisen för att se till att ordningsregler och lagar följs. Förra året gjorde vi en del insatser med till 
exempel bänkar, en boulebana och nya cykelställ. Tanken med det var att fler ska vilja vara 
med och befolka centrum dagtid. Det är viktiga delar för att centrumbesökarna ska uppleva en 
trygghet. 
  
Vi utvecklar också staden så att det ska bli enklare att gå och cykla. Det är ett långsiktigt arbete. 
Ett bra exempel är det blivande Kammakartorget som med en lugn trafikmiljö ska bjuda in till att 
stanna till och sätta sig ned på torget. Där har vi lagt stor vikt vid grönska, tillgänglighet och 
trygghet. 
 
Med de här olika insatserna vill vi att centrum ska upplevas som inbjudande, omväxlande och 
trevligt. Då har vi större möjlighet att uppleva ett tryggt centrum.  

Vad görs för att skapa en tryggare miljö i centrum kvällstid?  
SVAR: Tillsammans med många andra arbetar kommunen för en tryggare miljö på många olika 
sätt. Vi analyserar de tillbud och klagomål som vi får för att göra olika insatser i olika miljöer.  
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Vi har en egen bevakningsbil som genom ett upphandlat bevakningsbolag patrullerar i 
kommunen på natten.  
 
Vi samverkar med polis, räddningstjänst och skatteverket med riktad tillsyn gentemot de krogar 
och restauranger som serverar alkohol. Polis är alltid närvarande på torget fredag och lördag 
kväll/natt. Det finns också vuxenvandring från mars–juni och september–november som drivs av 
föreningslivet och ideella krafter. Vi arbetar också med insatser i den fysiska miljön, till exempel 
förbättra belysning, sanera klotter och klippa buskage. 
 
Kommunen har en belysningsplan som successivt inventerar och förbättrar belysningsfrågan 
framför allt kopplat till att byta äldre halogenarmatur till modern LED-belysning. Vi ser till att det 
finns belysning och att trasiga lampor byts ut. I vårt avtal med entreprenör ska de byta ut trasiga 
lampor inom 30 dagar från anmälan. Ser du en trasig lampa? Anmäl det gärna till kommunens 
Kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00. Vi är också intresserade av att få veta om det är några 
speciella platser som upplevs mörka i centrum. 

Specifikt vinterbelysningen, när kommer den att uppdateras? 
SVAR: Vårt mål är att den ska kunna bytas ut redan till nästa vinter. Men vi håller just nu på att 
handla upp en ny entreprenör för underhåll av gatubelysningen och denna upphandling är lite 
styrande i hur det blir med investeringen av ny vinterbelysning. 

 
AKTIVITETER 

Spela boule på Stora torget? 
SVAR: Enköping Centrumsamverkan har två set med bouleklot för utlåning till boulebanan som 
ligger längs med Torggatan vid Stora torget. Gå till restaurang Caliente på Torggatan 24 eller 
Torggrillen för att låna och lämna tillbaka lånade klot.  

 
ENKÖPINGS PRESENTKORT  

Var kan jag köpa Enköpings Presentkort? 
SVAR: Enköping Centrumsamverkan säljer sina presentkort på tre ställen: 

• Hälsobutiken Life, Torggatan 28 A 
• Maxi ICA Stormarknad, Vagnsgatan 3 
• Enköpings turistinformation, Rådhusgatan 3 Obs! Tar endast emot kontanter. 

Hur kollar jag saldot på mitt Enköpings Presentkort? 
SVAR:  

• För kort som börjar på 05 – gå till http://app.presend.com/enkop  
• För kort som börjar på 10 – gå till https://getmybalance.com 

 
Läs mer på www.enkopingspresentkort.se 


