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Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-26
Till kommunfullmäktige har inkommit följande motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag:
Motioner
1. Motion om en attraktivare badplats i Möklinta.
Motionen är undertecknad av Pia Nilsson (S) och Eva Stenberg (S)
Interpellationer
1. Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om Sala kommuns hemtjänst.
Interpellationen är ställd av Louise Eriksson (SD) och Ing var Jonsson (SD)
Frågor
1. Fråga till skolnämndens ordförande om obehöriga lärare i Sala kommuns skolor.
Frågan är ställd av Ulrika Spårebo (S)
2. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om samarbetet med Missionskyrkan.
Frågan är ställd av Johanna Ritvadotter (V)
Medborgarförslag
1. Medborgarförslag om att återuppta busslinje på Måns Olsvägen och att öppna de tidigare
hållplatserna.
Medborgarförslaget är inlämnat av Janne Wallgren och Lars Åke Leijkvist för Norra Johannisbäcks
samfällighetsförening.

Diarienr
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Motion om en attraktivare badplats i Möklinta.
Hällsjön i Möklinta är en fantastisk oas, en svalkande källsjö med kommunens
renaste badvatten. Här har generationer av Möklintabor tagit sina första simtag
och klarat Fisken, Simborgarmärket och Magistermärkena. Och hoppat från
Högsta.
Här har gammal som ung tillbringat långa varma sommardagar eller passat på att
ta det sena kvällsdoppet efter en lång arbetsdag. Det har gungats, skrattats,
grillats, djupdykts, simmats klädsim, fiskats, ätits limpmackor, pussats och
dödats bromsar.
Nu är det mest tyst vid Hällsjön. Förfallet och bortglömd, tycker vissa. En
badplats som inte längre drivs med kärlek, menar andra.
Tidigare fanns två fyrkanter med badbryggor - nu finns bara en kvar så badytan
har minskat avsevärt. De hårt slitna flytbryggoma plockades bort för ett antal år
sedan men ersattes inte av nya. Där frodas nu diverse vattenväxter som inte
bjuder in till bad. Endast en buskbeklädd liten bryggde} ligger kvar som hemvist
för gässen, sägs det.
Den vildvuxna slyn brer ut sig allt mer på bekostnad av badgästernas
"filtutrymme". Rötterna från de stora tallarna nära badvattnet har blivit allt
snubbligare eftersom sand inte har fyllts på. Gungorna är borta. Lekstugan
likaså.

För ca 5 år sedan vidtog kommunen vissa förbättringsåtgärder i form av nya
omklädningsrum, byte från dass till vattenbajamaja, en skranglig överdel togs
bort på hopptornet och kontroller gjordes även under hopptornet så att det nu är
säkert att hoppa där.
Dessa åtgärder var välkomna och helt nödvändiga - men inte tillräckliga.
Hällsjön har en stor potential och skulle kunna erbjuda Möklintaborna, och alla
övriga besökare, betydligt mer än vad som idag står till buds - utan att bruka
våld mot den natursköna miljön.
Mot bakgrund av ovan yrkar vi
att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att snarast arbeta fram en plan för

att öka attraktiviteten och tillgängligheten vid Hällsjöns badplats.
Sala 16/8 2019

Pia Nilsson

Eva Stenberg
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Till Sala Kommun

Medborgarförslag från Norra Johannisbäcks (Loftvägens) samfällighetsförening om
att återuppta busslinjen på Måns Olsvägen och öppna upp de tidigare hållplatserna.
Med tanke på miljön samt all den nybyggnation och inflyttning som har skett och sker
omkring Måns Olsvägen, så anser vi att det numer bör finnas ett underlag för att återuppta
en busslinje efter Måns Olsvägen.
Ett flertal familjer med skolbarn har flyttat till området samtidigt som äldre personer gärna
vill bo kvar och behöver tillgång till allmänna kommunikationer för att handla och nå olika
slag av samhällsservice. Dessutom har arbetspendlingen ökat och det bör finnas underlag
för såväl morgon som kvällsturer till och från järnvägsstationen för att underlätta för tåg- och
busspendlare. Det är av såväl miljöskäl som bristen på parkeringsplatser vid
järnvägsstationen angeläget att åter få igång busslinjen på Måns Olsvägen.
För att täcka upp behoven bedömer vi att det behövs någon morgontur för pendlarna som
till exempel kommer till järnvägsstationen i Sala cirka klockan 06.25, då hinner alla
tågpendlare med sina tåg till Heby, Morgongåva, Uppsala, Arlanda och Stockholm samt
tåget till Västerås, Eskilstuna och Linköping. Samt en tur på morgonen som ankommer
skolorna (Åkra-, Ekeby-, Valla- och Kungsängsskolan) i Sala före klockan 08.00. Därtill
någon eller några turer under dagen för att handla etc. Vidare bör det finnas motsvarande
eftermiddagsturer.

Medborgarförslag från Norra Johannisbäcks (Loftvägens) samfällighetsförening genom,
2019-06-12
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Jan e Wallgren, Loftvägen 7, 733 36 Sala. Telefon: 0224-19747
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Lars Åke Leijkvist, Loftvägen 6, 733 36 Sala. Telefon : 0224-16674

Mail: leijkvist@hotmail.com

