








Till den det vederbör på Sala Kommun: 

Det är mörkt på Skruvgatan... Väldigt mörkt. .. 

0/-\L1-\ ,U1v 11'v!,JI~ 
Kommunstyre lsens förva ltni11 (:J 

lnk. ~\~ -i l- 2:, 
1------·---- ·' Diarionr 

Dpb:_ 

Om man kommer från Norrängsgatan efter mörkrets inbrott och skall 
svänga vänster in på Skruvgatan, möts man av ett kompakt mörker. Åk 
gärna ut och ta en titt efter mörkrets inbrott. 

Sedan Rättspsyk kommit till N orrängen, har det även blivit betydligt mer 
trafik här. Många cyklar och går, med mörka kläder och utan någon som 
helst reflex. Cyklar utan lyse är också vanligt. 
Dessutom tycker ju dom här fortåkande " blöjraggarna" att det är väldigt 

roligt att köra rally här. Gärna efter mörkrets inbrott och med höga farter 
på halt underlag. 

Så har ju trädgården börjat att krossa byggavfall och har tre utfarter på den 
mörkaste delen, där det ibland kommer ut med en traktor. 

Det kör även stora långtradare, som skall upp till Veber och bussar och 
brandbilar vid alla tider på dyngnet. 

Därför vädjar vi här på Skruvgatan om att kommunen sätter upp lite 
gatlyse här. 
Det är bara frågan om en tre fyra lampor på den mörkaste delen. 

Vi har själva satt upp en gatlampa, men den gör inte särskilt stor nytta. 

Dessutom har vi fått information om att det skall ligga en elkabel i backen 
son1 det skulle vara ganska enkelt att ansluta till. 

Vi hoppas att något görs innan en olycka händer. 

Hälsningar Eric och Ingela Ahde 



Sala 2018-10-30 

För ungefär ett år sedan skrev jag ett brev till Sala Kommun, Som jag ännu 
inte har fått svar på ... 

Det är fortfarande väldigt mörkt på skruvgatan. 

Jag skickar med brevet för s~kerhets skull och det är lika aktuellt. 

Dessutom har vi samlat några namn, från folk som rör sig i området under 
kvällstid för att ytterligare understryka behovet av några gatlampor. 

Vi behöver gatlyse på Skruvgatan: 







Sala Kommun 

Box 304, 733 25 Sala 
kommun.info@sala .se, 0224-74 70 00 

Medborgarförslag till kommunen 

1. Förslag 

Kontaktperson 

Förnamn 

Utdelningsadress 

Datum: 2019-04-08 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -04- L 1 

Efternamn 

Postnummer 

Postort Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Förslag 

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

Hundrastgård vid gräsplanen vid strandvägen eller där runt omkring 

Motivering 

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen) 

Eftersom man inte får ha hunden okopplad och att det finns hundar som inte kan vara okopplade vore det trevl igt att han någonstans 
de kan leka/springa av sig. Har märkt att Sala är en stad med många hundar men att det inte finns något ställe där de kan vara lösa i 
närheten av centrum. 

Ser att det finns risk att fler kommer att ha sina hundar lösa i parkerna med risk för att de skrämmer eller i värsta fall attackera någon 

oskyldig förbi passerande. 

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. 

Underskrift 
I Datum och ~nderskrift _____________ -- -- - . -

! 9'j,t-,-1&'f 
l - - - -------

Sida 1 av 1 

Löp nummer 88 976 
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Sala Kommun 
Box 304, 733 25 Sala 
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

lnk. 2019 -04- 1 l 

Medborgarförslag till kommunen 

-./1. Förslag 

Kontaktperson 

Förnamn 

Lars 

Utdelningsadress 

Postort 

E-postadress 

Efternamn 

Kvarnström 

Postnummer 

Telefon (även riktnummer) 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är 

(t.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslaget kommer från Sala Musikråd! 

Förslag 

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

Sala Musikråd uppmanar Sala' s politiker i Kommunfullmäktige att ta beslut om att omfördela 3 mkr till Kulturskolan från andra 
kommunal nämnder i Sala Kommun. 

Jag bifogar insändaren som varit i Sala Allehanda som underlag för förslaget och motiveringen . 

Motivering 

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen) 

Motiveringen är att Sala kommer att tappa i attraktionskraft för de som vill flytta till Sala med barn i skolåldern, när kulturskolan 
halveras! 

Bilagor 

Förslag 
Motivering 

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

Ja 

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. 

Underskrift 

Datum och underskrift 

Sida 1 av 1 
Löpnummer 89 425 



Snart tystnar musiken och kulturen i Sala! 

Attraktionen för Sala Kommun kommer att minska drastiskt om besparingen på Kultursko/an inte 
stoppas! 

I kommunens kulturprogram som är beslutat i kommunfullmäktige för åren 2017-2019 finns det en 
tydlig skrivning om Attraktion "Kulturen och besöksnäringen är två viktiga delar som både erbjuder, 
utmanar, lockar och kan skapa intäkter och tillväxt. 

• Att stärka förutsättningarna för ett tillgängligt kulturliv för att locka nya invånare och 
hemvändare. 

• Att se över möjligheterna på ökade satsningar på kulturturism som tillväxtfaktor i Sala 
Kommun". 

Med ett penseldrag så har Sala Kommuns styrande politiker lyckats med att fördärva möjligheten att 
arbeta enligt det framtagna Kulturprogrammet. 

De 3 miljoner som kulturskolan ska spara verksamhetsåret 2019, halverar i princip skolan. De 3 
miljonerna motsvarar 0,22 % av kommunens planerade driftsbudget för år 2019. Med andra ord två 
tiondelars procent av kommunens driftsbudget för år 2019 tar bort nästan halva kulturskolan . 
Kulturskolans elevunderlag har ökat med 30 % till 455 elever mellan år 2016 och 2018, mot en ökning 
med 10 % till 3312 elever för grund- och gymnasieskolan. Vad ska dessa 455 eleverna göra nu när 
besparingen slår så stenhå_rt mot Kulturskolan. 

Vi Sala bor kommer inte att få möjligheten att lyssna på b/.a. fyrverkerimusiken i september, 
blåsorkesterns fantastiska bidrag för attraktionen av Sala i 26 år. 

Nu försvinner den musikaliska attraktionen, vad mer kommer att försvinna när inte Kulturskolan får 
behålla sin personal sor: idag. 

Sala Musikråd uppmanar Sala Kommuns politiker att omfördela dessa 3 mkr från andra nämnder i 
kommunen så att vi säkerställer en hög attraktionskraft för kommunen genom ett brett kulturliv med 
Kulturskolan i spetsen. Genomför inte denna förödande konsekvens för framtida kulturelever och 
framtida kulturliv i Sala! 

Vi uppmanar alla Sala bor att protestera mot denna besparing, ett beslut som inte beaktar 
konsekvenserna för kommunen som en helhet! Vi uppmanar också alla Sala bor att kräva av 
politikerna, att detta inte helt genomtänkta beslut dras tillbaka! 

Lars Kvarnström, Ordförande Sala Musikråd och företrädare för musikrådsstyrelsens upprop. 
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