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Medborgarförslag om  bättre  belysning runt hela gång—och löpar—

spåret  Vid dammarna  i  Stadsparken

INLEDNING

Johan Pettersson inkom den 26 februari  2018  med ett medborgarförslag. Förslags-

ställaren föreslår att gång-och löparspåret runt dammarna får belysning hela vägen

runt.  '

Beredning

Bilaga KS  2018  /  71  /  1, medborgarförslag från lohan Pettersson

Bilaga KS  2018/ 71 /2, yttrande kommunstyrelsens ordförande

LedningsutSkottets beslut  2018—03—20, §  86

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kömmun—

fullmäktige beslutar

&  anse medb orgarförslaget besvarat.

Ulrika Spårebo [S) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla medb orgarförsiaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spå-

rebos (S] yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfnllmäktige beslutar

&  anse medh orgarförslaget besvarat.

Reservationer

Ulrika Spårebo (SJ, Per-Olov Rapp [S], Camilla Runerås (5), Anders Dahlström (S), reserverar

sig till förmån för Ulrika Spårebos [S) yrkande.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag till  kommunen

V' 1 Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Johan Pettersson

Utdelningsadress Postnummer
Berggatan Bb 73335

Postort Telefon (även riktnummer)

Sala 0707499184

E-postadress

baxxter84©hotmaitcom

Förslag

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

Mitt  förslag är att gäng/[oparspåret runt dammarna" l parken får riktigt bra belysnmg hela vägen runt.
   

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

En del är redan bra upplyst men den delen på åkrasidan har ingen belysning alls vilket kännsjättekonstig, att få upp belysning även på

den sidan skulle betyda jättemycket, de skulle kännas säkrare och med de skulle det bli fler som skulle våga gå där när de är mörkt och

de skulle även bli betydhgt mySIgare för mig är de en självklarhet att även späret på åkrasidan fortjanar belysnmg

Jag medger att mitt namn får" publlceras på kommunens hemsida tlllsammans med mitt förslag

Ja

Underskrift

Datum och underskrift

WHO 1'/-‘1/
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Svar på medborgarförslag om bättre  belysning runt hela gång-och

löparspåret vid dammarna i Stadsparken

Den 26 februari 2018 inkom johan Pettersson med rubricerat medborgarförslag.

Förslagsställaren föreslår att gång-och löparspåret runt dammarna får belysning

hela vägen runt. En del är spåret är redan bra upplyst. Delen på Äkrasidan saknar

belysning vilket förslagsställaren tycker är konstigt. Han anser att det skulle kännas

säkrare och att fler skulle våga gå när det mörkt om belysning ordnas hela vägen

runt.

I  ett yttrande över ett tidigare medborgarförslag med motsvarande innebörd skriver

Samhällsbyggnadskontoret 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 år 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 äter 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 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 konnnunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Carola Gunnarsson (C)

Kommunstyrelsens o öran e

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1 Carola Gunnarssun
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