Utveckling av Gröna gången vid Måns Ols

- från Skuggan till Folkets park
En konsekvensutredning kring Sala Silvergruvas vattensystem visade att om dammbrott sker kan det medföra risk för människoliv och
leda till stora ekonomiska konsekvenser. Större träd på eller i omedelbar anslutning till en dammvall riskerar att blåsa omkull så att
rotvältor uppstår och då leda till dammbrott. Äldre stubbar i dammvallen kan orsaka läckage som också kan leda till dammbrott. Ansvaret vilar på ägaren, Sala kommun. Under våren 2020 beordrade
Länsstyrelsen kommunen att fälla de träd som riskerar att leda till
dammbrott. Detta har lett till att flertalet träd avverkats under året.

Dammvallarna är ett riksintresse för kulturmiljövård. Vissa dammval- Synpunkter och idéer
lar går igenom ett Natura 2000-område och området är en del av ett Synpunkter eller idéer på gestaltningsplanen lämnas senast
viktigt rekreationsområde för kommuninvånarna.
11 september till:
En gestaltningsplan har tagits fram för att höja attraktionsvärdet i
Kristin Hedman
området. Åtgärderna i gestaltningsplanen planeras att genomföras
kristin.hedman@sala.se
2020-2024.
0224-747570

Sträckan delas in i 7 områden med olika innehåll - utmed hela stråket placeras bänkar och informationsskyltar.
Utmed hela sträckan
Bänkar
Fler och nya bänkar utmed hela sträckan. Dessa uppskattas av
de flesta målgrupperna och ger ett mervärde till promenaden.
Fundament är ej möjligt att gräva ned i dammvallen. Därför föreslås
bänkar gjord att stockar som blir tunga och samtidigt smälter väl in i
miljön. På vissa partier är det för trångt för att få plats med en bänk.

Betande djur

Kanotsafari

Betande djur hjälper till att hålla fritt från sly och gynnar biologisk
mångfald. Djuren skulle ge ett mervärde för de flesta typerna av
besökare genom att bli ett idylliskt inslag i miljön. Samarbete med
Sala silvergruva som är på gång att skaffa in får alternativt att en
djurägare i Sala är villig att låna ut sina djur.

För att ge möjlighet att testa kanot ordnas en sträcka där man i lugnt
vatten kan testa att paddla kanot och uppleva naturen från ett annat
perspektiv. Kanoter finns vid badområdet och kan enkelt bäras till
kanalen. Utmaningar/uppgifter efter vägen. En ny bro måste byggas
för att kanoterna ska komma under denna. Alternativt får man lösa
det så att det enkelt går att lyfta kanoten förbi hindret.

Område

3.

5.

Område

Skyltar och information
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Skyltar utmed hela sträckan med information om kultur, natur mm
är efterfrågat. Dessa ger en ytterligare dimension till promenaden
och finns för flertalet målgrupper. Lagom mycket information och
samma layout på samtliga skyltar. Istället möjlighet att läsa mer på
hemsidan som det hänvisas till på skylten. Skylthållarna byggs av
gata-park och görs i ett format så att även barn lätt kan ta del av
informationen. En del av texten bör också finnas på engelska.
Cykel- och gångleder
Utveckla möjligheten att ta sig mellan Silvergruvan och Måns Ols.
Kan man hyra en cykel som lämnas vid värdshuset och gå tillbaka
via gröna gången? Genom detta binds verksamheterna ihop
och kan tydligare dra nytta av varandra. Detta kan vara en del i
paketlösningar för tex en helg i Sala.

I utvalda områden
Blommande skogsbryn
För att slippa på en skarp kant mellan dammvallar och omgivande
skog kan bryn skapas. På så vis blir det en visuell skalning i nivå på
vegetationen intill stigen. Här kan man få in blommande buskar som
hägg, olvon och nyponros som blir ett mervärde för besökarna. Bryn
har också ett högt biologiskt värde och om t ex hassel gynnas så får
det även ett kulturhistoriskt värde.
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Konst
Tillfälliga eller permanenta konstverk som ger ett mervärde i miljön.
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Fågelholkar

En tävling utlyses med stadens skolklasser som får bygga fågelholkar
som målas. Dessa blir förutom möjliga boplatser för fåglar en
pedagogisk funktion i skolan. Holkarna blir också ett besöksmål
för barnen och deras familjer. En fågelholk med webbkamera
införskaffas som kan sända live på kommunens hemsida så att
innevånarna kan följa äggens och ungarnas utveckling.

±

Område

4.

5.

1.

När träd fälls i området blir det stubbar över i området. Några av de
stubbarna sparas och görs med hjälp av en konstnär till konstverk.
Om stubbarna sedan ska tas bort kan konstverken flyttas till annan
plats i området.
1.

För att höja det allmänna intrycket byggs en ny bro över
vattendraget utmed stråket.
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Konst av stubbar
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Ny gångbro vid Ökebron
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Trappor ner till skogen från dammvallen
Trappor kan byggas med hjälp av stockar för att tillgängliggöra
intilliggande skog. Dessa behöver också en enkel handledare. Dessa
placeras i anslutning till konstverken av stubbar.
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Fiskebrygga
För att göra fisket än mer trivsamt och upplevelsen större kan
en fiskebrygga placeras ut. De ger också en annan upplevelse av
vattenkontakt. Denna görs som flytbrygga för att inte inverka på
dammvallarna. På bryggan placeras bänkar.
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