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Medborgarförslag om att utveckla promenadstråket runt dam-

marna för hela året

INLEDNING

Stig Sandin inkom den 30 oktober  2017  med ett medborgarförslag. Förslagsställa—

ren anser att promenadstråket runt dammen i nuvarande skick är undermåligt. För-

slagsställaren anser att det behövs belysning, breddning och förstärkning samt plog— .

ning och sandning vintertid.

Beredning

Bilaga KS 201 8/ 66/ 1, medborgarförslag från Stig Sandin

Bilaga KS  2018/ 66/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/ 66/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Ledningsutskottets beslut  2018—03—20, §  81

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar

att anse medb orgarförslaget besvarat.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utd ra gsbestyrka nde
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Kommunstyrelsens förvaltning
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Till Sala kommun

Kommunfullmäkti e

Box 304

733 25 SALA

MEDBORGARFÖRS LAG

Kontaktperson

Förnamn *Stig

Efternamn *Sandin

Utdelningsadress *Gustav Adolfsgatan  5 B

Postnummer *733 38

Postort  *Sala

Telefon (även riktnummer) *p_2_2;t— l33 2:1

E-postadresssti gl 285andin©hotmailcom

Förslag

Utveckling av promenadstraket runt dammen För hela året

Motivering
Promenadstråket runt dammen ari nuvarande skick undermålig. Vintertid i praktiken inte

saker eller möjlig att promenera på! Det saknas belysning, gångbanan är i många delar ojämn

och i vissa avsnitt vattensjuk. I vissa delar torde den vara trang för rullstol och rullator.

Underlaget är också besvärligt för rullstol och rullator.

Det behövs således

' Belysning runt hela dammen

' breddning och förstärkning

Genom detta skulle tillgängligheten öka och miljön bli bättre. Området skulle göras attraktivt!

I  detta ligger naturligtvis att

' Ploga och sanda vintertid!

spå]; på aktuell sträckning!Jag vill också påminna att kommunen har e n "

Sala den 11 september  2017 ,,

Datum och underskrift 5m ”man .
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Samhällsbyggnadskontoret % &()q HM :

Jonna Kangas

Yttrande

Medborgarförslag om att utveckla promenadstråket runt dammarna för

hela året.

Belysning finns längst med Strandvägen men saknas på det nedanförliggande

promenadstråket längst med dammen. Sträckan som saknar belysning kan mätas

till ca 600 meter. Resterande stråk längst med dammarna är upplysta. Under år

2016 åtgärdades gångbanans vattensjuka delar längst med Suckarnas allé. Gången

breddades samt jämnades ut och underlaget lades efter Handikapprådets

önskemål. Kommunen är införstådd i underhållsbehovet av sträckan och kan

konstatera att stråket längst med dammarna åter behöver ses Över likväl som

belysning och tillförande av ytterligare parkbänkar samt soptunnor. Kommunen

kan konstatera att det i dagsläget saknas driftmedel för att genomföra dessa

åtgärder i nuläget. Kostnaden för totala åtgärder runt dammarna uppstiger till

ungefärliga 1,2 milj. Att åtgärda promenadslingan längst med Strandvägen som är

den mest prioriterade, kan beräknas kosta ungefärliga 800 t.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jonna Kangas

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 OD Verksamhetsutvecklare

Box 304 Fax:  0224-188 50 Samhällsbyggnadskontoret

733 25 Sala kommun.inf0@sala.se jonna.kangas@sala.se

www‘salarse
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SALA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens förval ining

Carola  Gunnarsson ink. 2038 _33_ l 3

mjäll ”(BLI Akt‘mlaga __

Svar på medborgarförslag om att utveckla promenadstråket runt

dammarna för hela  året

Den 30  oktober 2017  inkom rubricerat medborgarförslag från Stig Sandin.

Förslagsställaren anser att promenadsträket runt dammen i nuvarande skick är

undermåligt. Vintertid är det inte säkert eller möjligt att promenera på. Det saknas

belysning, gångbanan är i många delar ojämn och vissa avsnitt är vattensjuka.

Besvärligt underlag för rullstol och rullator.

Förslagsställaren anser att det behövs belysning runt hela dammen, breddning och

förstärkning samt sandning och plogning vintertid. Då skulle tillgängligheten öka,

miljön bli bättre och området skulle göras attraktivt.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

[ yttrandet framgår 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.

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 åter behöver ses över likväl som belysning och

tillförande av ytterligare parkbänkar samt soptunnor. I dagsläget saknas 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.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse medborgarförslaget besvarat.
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Kommunstyrelsens ord "rand

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188 50 carolagunnarsson©saia.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 7100

www.5ala.se


