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Medborgarförslag om att förbättra promenadstråket runt dam—

men i stadsparken

INLEDNING

Pierre Inelöv inkom den 26 februari  2018  med ett medborgarförslag. Förslagsställa—

ren anser att ett bättre dräneringssystem behövs samt en utredning om det går att

ordna bättre belysning vid promenadstråket i stadsparken.

Beredning

Bilaga KS 20 18/ 70/1, medborgarförslag från Pierre Inelöv

Bilaga KS  2018/ 70/ 2, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018—03—20, §  85

Yrkanden

Anders Wigelsbo [C] yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag till kommunen

”1/1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn

Pierre

Utdelningsadress

Pråmgatan SA

Postort

SALA

E-postadress

ineleaf©gmaiLcom

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

;;:iji f i 3.31;,

Efternamn

lnelöv

Postnummer

T3335

Telefon (även riktnummer)

0704671890

 

Motionsspåret ru nt dammen i Salaparken är i behov av ett bättre dräneringssystem samt utreda om det går att ordna med bättre

belysning vid promenadsträket.

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Många är ute och går runt dammen och det ären mycket trivsamt promenadstråk med vacker natur och lugnt läge. Ett stort problem

är att stigen runt ärför dåligt dränerad, och detär vattenpölar på många delar av stigen. Det för med sig problem då det blir halt när

det fryser på under natten. Flera av de som går runt sjön, och även andra som brukade gå, som har kommit upp i åldern vågar sig helt

enkelt inte runt längre då de riskerar att fara omkull, trampa snett eller liknande. Det har även framkommit att det dunkla ljuset gör

det svårare att se vart man sätter fötterna.
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Svar på medborgarförslag om att förbättra promenadstråket runt

dammen i Stadsparken

Den 26 februari  2018 inkom  Pierre lnelöv med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren skriver att många  människor  är ute och går runt dammen och det

är ett trivsamt promenadstråk med vacker natur och lugnt läge. Ett stort problem är

att stigen runt dammen är för dåligt dränerad och att det är vattenpölar på många

delar av stigen. Det för sig problem med halka när det fryser under natten. Flera av

dem som går runt dammen är äldre människor. De vågar inte längre gå ut då de

riskerar att ramla omkull, trampa snett eller liknande. Det är även dålig belysning

som gör att det är svårt att promenera.

Förslagsställaren anser att ett bättre dräneringssystem behövs samt en utredning

om det går att ordna bättre belysning vid promenadstråket.

I  ett yttrande över ett tidigare medborgarförslag med motsvarande innebörd skriver

Samhäilsbyggnadskontoret att det finns belysning längs med Strandvägen men att

det saknas på det nedanförliggande promenadstråket längs med dammen. Sträckan

som saknar belysning kan mätas till ca 600 meter. Resterande stråk längs med

dammarna är upplysta.

Samhällsbyggnadskontoret skriver även att under är  2016  åtgärdades gångbanans

vattensjuka delar längs med Suckarnas allé. Gången breddades samt jämnades ut

och underlaget lades efter önskemål från Sala Funktionsrättsråd [f.d.

Handikapprådet].

Kommunen är införstådd med underhållsbehovet på sträckan och kan konstatera att

stråket längs med dammarna åter behöver ses över likväl som belysning och

tillförande av ytterligare parkbänkar samt soptunnor. [ dagsläget saknas dock

driftmedel för att genomföra dessa förändringar. Kostnaden för de totala åtgärderna

runt dammarna uppstiger till ungefär 1,2 miljoner kronor. Att åtgärda

promenadslingan längs med Strandvägen som är den mest prioriterade, kan

beräknas kosta ungefärliga 800 000 kronor.

Frågan om att förbättra belysningen och promenadstråket får därmed hanteras i

samband med framtagande av kommunens budget för de kommande åren.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.
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SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224—74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  02247188 50 carolagunnarsson©sala.se
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