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' J.Kommunfullmaktlge '1
 Sala kommun

' "i _ MOTION
"' ,” Väc'k'es av:  Viktor Karvmge  (S')

' _.Mötiqnöm att 'Unde'rlä't'ta förtågpéndiarej 'i _'"

Sala -k'om'mu.n ären utpräglad.landsbygdskommun d_är'hälf'ten av. kö'mmune'nsinvånäre

bor.'utahförbentraloften'. Många av d_e'ssa "är beroendeav bil föratt ta isigtill Och från "

' 'iatbetet; Pendling till  de 'st'ör're närliggande städern'a'sker dot'k bäst med  tåg.  Där'för' .' - _ '

. behöver pendllngsparkerlngarna l  kommunen  fungera. Om någon  bilburen tågpendlar'e '

__- kommer till parkeringen Och  den" är full kan alternativet» vara. att ställa sig bredVid '  ,

parkeringen på gräsytan 'vilket kan leda' till parkeringsböter. ! ett no'rmalt livspussel är. _ .  -  ' '

_' det inte rimligt  att man varje morgon Ska ha den tidsma'rgina'len 'som behövs för att hitta  ?

_ en parkering' l närheten o'ch gå därifrån. Sala ko_mrnlln' behöver ha en  fungerande  och '

'» rätt dlmen5lonerad pendlarparkenng -  . »  -  .  -

'  ,  Jagvföresl'år: '

A_t_t 'ko'm'munen far l llppd'rag- att skyndsamt utreda 'hur parkermgssntuatlonen kan.»

förbättras och antalet. pa'r'keri'n'gsplatser' utökas samt att' kommunen fram till d'ess' att '

.- ' ' frågan. är löst ser till att enskilda inte drabbas av parkermgsboter ,. ' '  - ,

. MW

:Viktor kan/inge (S)_'

_.»1.



 

' ,, . .. &;ililiage a

Sömal emokratern . c.....i
SÅLA

 

_. 'Kommunfullmaktlge  1

"  ., Sala' kommun  "

.  [MOTION _ . ,  = .
.. Väckes av: Viktor  KärVinge' (S)-

' , —,*Motlon om,, ökad  ambltlonsnlva på Aterbruket l Sala-

.' Kommunalforbundet VAFAB' miljö har uppmarksammats för sina' 'am'bi'tione'r' ln'om.

.  ,,återvinning. Ökad  sortering är bättre för möjligheten att materlalatervmna och ökar  :

[, fraktionens värde. Enligt en rapport från Avfall Sverige är var femte prodUkt på '

"., återvinningscentralerna dock. möjlig att använda lgen innan ,den .,återvinns. Det kan vara

möbler, byggmaterial,, verktyg, tr'ehjulingar och mycket annat, som utan miljö- eller .

hälsorisker kan an'v'ändas' lger,'l_.' _ —

, Enligt Sveriges avfallsStrategi ska- förbrukade produkter 'Om 'möjligt' l första hand ,

' . återanvändas, Sedan materialåte'rvinnas, itredje hand energi återvinnas och' l sista hand  _ _

' deponeras. För att ,denna' 'avfallshiera'rki'f ska fungera, behöver vi somzkan påverka" den . . 'i' ' '
”ocksågörade't. ' i' ' . .,' .' "

" ,En invändning mot atervmnlngen man, ibland hör" är att man ska ha rätt att ens gamla , ,

prylar om, man så vill inte kommer l någon annans händer. Ja, det må vara hänt, men då, .  , . '

ska det vara ett aktivt val. Om man inte akti kräver 'att ens personliga tlllhorlghet '

' deStrueras s'ka' utgångsläget vara att den ska om möjligt återanvändasf .

'. Det finns exempel från t.ex. Göteborg och Örebro där personalen på _

_atervmnmgscentralerna mer aktivt arbetar för att varor ska kömma' l återvändning.  _

_Sala bör, ta steget fullt ut, att personalen har som uppgift att minimera avfallet och '

_  därför t. ex. plocka upp 'den fungerande cykeln eller skottkärran ,ur containern om den, .  - _

ändå, hann hamna där., Det går, om förutsättningarna för anVändandet av 'återbruket, ar  _  .  ' .

' '» , klargjorde t'. ,'ex. med skyltning, och information på hemsidan

: Jag föreslår:. ' '  _

, "Att kommunen genom sitt ägarskap iVAFAB l,Vliljö ser tllI att, målen' l sveriges '

- .  _  ,aallsstrate'gi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds.

' _ S&W—1127 '

"Viktör-KärVinge_(S) ' '
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Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

Medborgarförslag om gratis bussar till daglig verksamhet.

Medborgarförslaget är inlämnat av Susanne Prokop.

Medborgarförslag om att upprätta en slöjd— och hantverkssalför allmänheten.

Medborgarförslaget är inlämnat av Robert Sköldqvist.

Medborgarförslag om Staket runt hela lekparken' 1 Stadsparken.

Medborgarförslaget' är inlämnat av Alice jansson.

Medborgarförslag- om föräldragrupp för ensamstående i Sala.

Medborgarförslaget är inlämnat av Alice jonsson.

Medborgarförslag Om att utveckla ett industri- och kulturhistoriskt centrum på

fastigheten Silvergruvan 1: 857.

Medborgarförslaget är inlämnat av Sandra Lundgren, Nina Nilsson och Jessica

Norman.

Medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed Gröna Gången.

Medborgarförslaget är inlämnat av-Agneta Åkesdotter.  _

a_tthänskjuta följande medborgarförslag till en tjänsteperson för utredning om

huruvida detta ingår i kommunens befogenheter att fatta beslut om:

Medborgarförslag om farthinder i vardera änden av 50 km—sträckan i Sätrabrunn.

Medborgarförslag om lekpark på Herrgårdsgatan med klätterställning och gungor

för barn i olika åldrar.

Utdrag

kommunstyrelsen

samhällsbyggnadskontoret

.  _ nlUtdragsbestyrkajdeÅ

.»  z
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Medborgarförslag om farthinder" 1 vardera  änden  av 50 km- '
sträckan' 1  Sätrabrunn

'  Den väg som medborgarförslaget syftar till är en statligt ägd väg varpå Sala
kommun  inte har laglig rätt att besluta om vägen.

SamhällsbyggnadskontOret föreslår att medborgarförslaget avslås med en

hänvisning till Trafikverket.

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1

Telefon:  0224—74 70 '00

Fax:  0224-188  so

kommun.info@sala.se

www.sala.se

Samhällsbyggnadskonto ret
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V1. Förslag
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”Ea'rsiag‘“ " ' '

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

Att farthinder installeras  i  vardera änden av 50 km sträckan i Sätrabrunn.

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Farten är idag alldeles för hög på de flesta fordon. Kan inträffa olycka när som helst.

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

Nej

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits  '

emot-av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur

personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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