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Levandegör Sala kommuns  historia  och  kulturarv.

Sala kommun har ett  rikt kulturarv  som är värt att lyftas fram. Silvergruvan, Väsby

kungsgård, Agueli museet och alla fornminnen runt om  i  kommunen är bara en liten del. Vi

har även föremål som är unika och den enda av sitt slag i Västmanland just här i Sala

kommun, bland annat runblocket i Österbennbäck. Genom att  göra  vårt  kulturarv  mer

tillgängligt för allmänhet och besökare skulle det även bidra med att öka och utveckla

besöksnäringen i hela kommunen.

Ett enkelt sätt att göra det på är med _QR—koder. EnQR—kod är en streckkod som kan avläsas i

smartphones. Genom att scanna av streckkoden kan t. ex. en berättelse höras på plats.

På en kulturbyggnad  i  Sala sätter man en QR-kod, som leder en till en liten film som visar

platsen i en annan tidsålder. Skyltar med QR—koder kan användas för att informera om

lokalhistoria. lSalas kulturhistoriska miljöer så skulle en satsning på QR-koder kunna vara

lysande. Tänk att gå fram till Drottnings Kristinas schakt, scanna av en kod, och sedan få se

en film som med ljud och bild visar hur det såg ut när den var aktiv.

Möjligheterna känns oändliga — och bäst av allt  — det ger oss en möjlighet att använda

historiskt material (filmer, bilder, texter) för att förstärka berättelsen av våra bygder.

Målet kan också vara att hela tiden öka hembygdsrörelsens möjligheter och färdigheter i att

lära känna hembygdens kulturmiljöer och deras värden. Att lära känna hembygdens

kulturmiljöer handlar om att ta reda på och redovisa vilka kulturmiljöer som finns, vad de

betyder, vad de berättar och vilken kunskap de bär på.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Sala:

Att Sala kommun utreder möjligheten att införa ett system för skyltar med QR-koder på

lämpliga plaster i kommunen med syfte att lyfta fram Salasrkulturarv och historia.

För Sverigedemokraterna Sala

Ä/f fl  WW
Mag us Edman gruppledare

Sala 18—03-21
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Medborgarförslag kring åtgärder vid fd skolområdet  i  Kumla

Sedan skolan dessvärre stängdes i Kumla känns det som om kommunen
inte längre har något intresse av orten. Vi har förvisso alldeles nyligen fått
lekplatsen på Parkvägen rustad Vilket så klart är välkommet, men detta är ett

arbete som utförs även på andra platser i kommunen.

Den senaste skolfastigheten, det f d kommunalhuset, såldes till Kumla

församling och den intilliggande fotbolls- och isplanen hamnade i ”skuggan"
av vem som ägde den. Inte ens kommunen hade koll på att det var allmän

platsmark. Då t ex isen förr skulle spolas togs vatten ur fastigheten som då
var kommunal, något som nu inte längre är fallet.

Tyvärr har platsen kommit att förfalla och vi vill nu att området ska bli
attraktivt igen och en plats för spontan idrott  — vi vill möjliggöra för Kumlas
framtida utveckling då allt fler barnfamiljer väljer att bosätta sig här.

Vårt förslag är att kommunen anordnar en ny plats för att ta vatten att spola
is vintertid som inte är kopplad till fastigheten. Vårt förslag är en vattenpost

vid Bivägens vändplats. Vidare borde den uttjänta belysningen ersättas med
modern, energisnål belysning - kanske färre stolpar men effektivare
armaturer. Lite trädplanteringar utmed gång- och cykelvägen mellan
järnvägen och "kombiplanen" tillsammans med en fin parkbänk skulle ge

omrädet lite ny och fräschare status än som nu fönula miljön (se bilder). Vi
har noterat att man anlägger ytor för spontan träning på andra håll i
kommunen, vi skulle gärna se något liknande i norra delen av planen (i
backen).

Just nu har tydligen kommunen på eget bevåg arrenderat ut planen för
hästhållning utan att rådfråga ortsborna och vår fråga är hur kommunen
tänkt sig återställning av platsen. Denna kombiplan tillkom efter lång kamp

av föräldrar och barn i Kumla på 80-talet och detär inte värdigt orten om
den fortsätts stå och förfalla istället för att bli en plats för spontan idrott och
en samlingspunkt för alla åldrar.

Vi vill i sammanhanget även passa på att påpeka att när den äldre skolan
styckades av och försåldes som privatbostad hamnade Kumlas tennisplan
mellan den och en annan privatbostad UTAN angöringsväg! En klar miss vid

planeringen. Nu kan man inte ta sig till tennisbanorna. Vårt förslag är en
angöring från gång- och cykelvägen vid järnvägen varifrån man då kan gå
eller cykla till tennisbanan.

Med vänlig hälsning

Boende i Kumla genom

Susanna Gehlin, Rose-Marie Holmudd och Anna Johansson
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Om ni är "era som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en skolklass eller grannar)
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Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild

(%? Mehmet-tå mot Måns Ols

Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen
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Bilagor

E  Förslag

[EMolivering

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag
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Underskrift

Datum och underskrift
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Medborgarförslag 2018-03-15

Förslag:  Bygg en lekplats vid Måns Ols. Förslagsvis en träkostruktion med placering vid grillplatsen.

Motivering:

Sammanfattning: Barn blir mer och mer stillasittande och en lekpark stimulerar till ett mer aktivt liv. En

lekpark bidrar till ett mer attraktivt Måns Ols område året om och kan bidra till att fler kommuninvånare

och turister väljer att bada/vistas i Sala vilket kan ge ökade intäkter för kommunen till en låg kostnad.

-  Barn behöver röra på sig. Som sjukgymnast vet jag hur viktigt det är för barn att röra på sig, speciellt nu

när tekniken går framåt och barn blir mer stillasittande vid olika typer av skärmar. En lekplats ger mer

möjlighet för barn till en aktiv fritid och stimulerar barn att röra på sig. Vilket i sin tur kan minska

stillasittandet och spara mycket pengar genom minskade vårdkostnader på sikt.

-  Många personer rör sig i området året om eftersom gröna gången och gruvdammsrundan äri

anslutning och området kommer att bli mer levande med en attraktiv lekplats. Även vintertid är det

många som är på sjön och åker skidor, skridsko eller promenerar samt stannar och grillar på stranden,

lekplatsen kan även användas vintertid av leksugna barn som kanske inte orkar eller kan åka skridsko

eller skidor än utan blir kvar på stranden med en vuxen som fixari ordning grillen eller om detär en mild

vinter och isen inte kan beträdas.

— När Måns Ols får en lekplats kommer fler att vilja åka till denna badplats på sommaren och inte välja att

åka utanför kommunen som ex till Gäddeholm där de har ett nytt bostadsområde med strand och ny

stabil lekpark på stranden, där fins även volleybollplaner och utegym i trä på stranden. Och om fler håller

sig inom kommunen eller att fler turister kommer till kommunen ger ju i sin tur intäkter. Gäddeholm kan

ses som en förebild. Enligt visionen om Mån Ols som finns att läsa finns en lekplats med men vad jag

förstått så är det inget man har prioriterat utan man har prioriterat vägen upp till badet och parkering

istället. I denna vision finns har man inspirerats av större städer och har även en bild på någon

träliknande lekplats så detta förslag äri enlighet med denna vision. Detta är enligt mig en bra lösning.

Vad jag förstått har regler kring lekplatser ändrat genom nya EU—direktiv. Jag har även förståelse för att

inte bara de små barnen kommer att vistasi lekplatsen utan även ungdomar och unga vuxna kommer att

vistas här kanske mestadels på kvällstid därav tänkte jag att lekparken kan bestå en stabilare

träkonstruktion som passar in i miljön. Förslagsvis en stabilare klätterställning bestående av stockar med

rutschkana, stubbar att hoppa inte nudda mark på och gärna en kom pisgunga. Om möjligt även något att

klättra/leka på även vid Sandvikens badplats. Förslagsvis kan placeringen av lekparken vara vid Måns Ols

badet nära grillplatsen på vänster sida av stranden (om man står och tittar ut mot sjön). Se bildförsiag på

trälekplatsi Bilaga 1.

- Denna sommar var kall och vattnet i Långforsen vad oftast bara 17-18 grader de soliga dagarna vi var

där och försökte bada. Eftersom vattnet var så kallt blir de små barnen kalla och behöver de något mer

att göra som att Ieka i en lekpark. Vid ett tillfälle kom en turist fram till mig och frågade om det inte fanns

någon lekpark vid badet. Jag fick guida henne ner till Dalhem och den familjen fick splittra på sig då vissa
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större barn ville vara kvar och spela beachvolleyboll och de mindre barnen ville leka. Detta har hänt flera

familjer.

-Vid Måns Ols har de senaste åren byggts flera nya hus och fler barnfamiljer har flyttat in, för dessa finns

ingen lekpark i närområdet. En lekpark blir automatiska en gemensam träffpunkt för barnfamiljer, från

alla samhällsskikt och nationaliteter och kan även vara ett bra sätt för integration.

- I somras anordnades "Sommarskoj" som är ett bra initiativ men bara de som är lediga under dessa

veckor har möjlighet att delta och det är från 6 år. En lekpark kan utnyttjas av alla året om. Och behöver

inte kosta mycket.

— Dalhems förskola ligger i närheten och de går ofta på utflykter i området och jag har pratat med flera

pedagoger på förskolan som tycker att en lekpark vid Måns ols skulle vara väldigt bra och att de skulle gå

dit ofta.

- För flera år sedan fanns både klätterstäilning och minigolfi området som har tagit bort. Vid Sandvikens

badplats fanns även gungställning. I Visionen om Måns Ols står lekpark och utegym med på en karta. Jag

och flera med mig anser att en lekplats i år 2018 behövs och bör inte väntas med i flera år på att

eventuellt vision träder i kraft. Om det inte är genomförbart med placeringen av lekplatsen vid Mäns Ols

föreslår jag att placeringen kan ske vid Sandvikens badplats där det finns stora grönytor som inte

används till fullo. Det bäste vore att ha en större lekplats vid Måns Ols badet och en mindre lekplats vid

Sandviken. Vid Måns-Ols har man senaste året byggt 2 boule-banor, målguppen som använder dessa är

mestadels äldre pensionärer. De finns Volleyboll— och handboll/fotbolls plan för ungdomar och vuxna

men det finns inget för de mindre barnen att aktivera sig med.

Hälsningar

%VFDZWCQWQ

Jenny Degerland Björn Degeriand

Leg Sjukgymnast och boende vid Måns Ols. Boende vid Måns Ols.

Sala 2018-03-21

Samt familj, vänner, bekanta och några grannar.
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Bilaga.

Bildförslag till medborgarförslag:
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Denna lekplats finns i Göteborg. Lekfullt med båten, något liknande

” skulle passa fint vid sjön Måns Ols.

;- ,

Hinderbana/inte nudda mark, mellanbanan från Utform kostar

89.000kr. htt  :  www.utform.se sv Lek latser-Hinderbana-

Motorikbana Hinderbana—motorikbana

htt : www.utform.se sv Lek Iatser-Hinderbana-Motorikbana
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"* _;- '*' ' ' .  : Lekpark i trä vid Vetterstorp i Västerås kan ses som en

5‘!“ * &:  - förebild. Inte nudda mark och båt i trä.

"‘3' ' - htt  :  www.vlt.se vastmanland vasteras lek lats-far-

tummen-upp
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Förslag på klätterställning med rutschkana, tror att en mindre/lägre modell är att föredra vid Måns Ols.

En gullig sköldpadda att klättra på, denna skulle kunna placeras vid Sandvikens badplats. Bilder från

Vetterstorp.
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