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Svar på medborgarförslag om busskurer vid Ängshagenskolan och
vid Måns Olsvägen
INLEDNING
Diana Thulin inkom den 8december 2016 med. ett medborgarförslag. Förslagsställa-
ren föreslår att Sala kommun bygger en busskur/vind och regnskydd vid Ãngshagen-
skolans taxizon samt en busskur eller ett plasttak vid Månsolsvägen linje 63 mot
Broddbo.

Beredning
Bilaga KS2017/183/1, medborgarförslag
Bilaga KS2017/183/2, yttrande från Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS2017/183/3, svar påmotion från kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat, samt
at; överlämna frågan till Kollektivtrafikmyndigheten för hantering.

BESLUT
Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

ag anse medborgarförslaget besvarat, samt

a_ttöverlämna frågan till Kollektivtrafikmyndigheten för hantering.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sala Kommun

Box304, 733 25 Sala

kommun.info@sala.se,022431470 00

Medborgarförslagtill kommunen

\/1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Diana Thulin

Utdelningsadress Postnummer

BroddbovägenB 73397

Postort Telefon(ävenriktnummer}
Sala 0704992107

E-postadress
diana.thulin@gmail.com

Förslag

(dukanocksåbifogaen bilagamedert förslagelleren bild)

Enbusskur/vindochregnskydd

vid ängshagenskolanstaxi-zon

Enbusskurellerett plas~takkanmanfästai stolpen

vid hållplatsenMánsolsvågenlinge63 riktningemotbroddbo

Motivering

(dukanocksåbifogaen bilagamedmotiveringen)

Byggaenbuss/taxikurvid ängshagensskola.

Mindotterplusfleraskolbarnåketskoltaxifrånängshagenskolan

Ochdet är nogaatt barnenstårpå platsnärtaxinkommerannarsåkerdenochdomsaknarskjutshem.

så domfårstådär i urochskurochsnöstorm..

Sáen busskurskullevärkligenhjälpademett tak emotregnetochtreväggaremotvinden..

Jagharsammaproblemvidbusshållplatsenvidmånsolsvägenjagåkerlinje63varjevardagmedminasmåbarntilldz
skahemärdetintekulattståi regnosnösåenkurellerkanskebaraetttaksomkanfästaspåIyktstolpenellerbussh.
stolpeljagtänktesammaprincipsomengulliglitenbänkjagsågisalaparkentvåsmåsitsarpåvarsidaomenlyktsto
smart och kanske billigare än en hel kur)

Detskullehjälpajätte mycket..

Underskrift

Datum och underskrift
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Här med intygas att jag vill lämna in ett medborgarförslag

Busskurvid taxizon

En busskur vid hållplats [p,§m§_q[§y§jg§[3i riktning emot broddbo/_rglçâfçjjrjjça
Linje 63.

 
DIANA THULIN
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING acw MTOmi?
Samhällsbyggnädskontoret l
Anton Sjöberg

YTTRANDE

Medborgarförslag om busskurer vid Ängshagenskolan och vid
Måns Ols
Vid Ängshagenskolan finns ett mindre antal elever som behöver skolskjuts i någon
omfattning, skolan har primärt elever från närområdet. Kommunens barn- och
Litbildningskontor har uttryckt viljan att eleverna ska vara inomhus till deras skjuts
kommer och alltså inte stå under ett väderskydd.

Vad gäller busskurer vid länstrafikens hållplatser så sköter
Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland normalt sett prioritering och
ombyggnad för busskurer i hela länet men kommunen planerar för att sätta upp ett
antal sådana hållplatser de närmaste åren. Hållplatser med större mängd resenärer
än nämnda hållplats kommer att prioriteras, såsom vid kommunens äldreboenden.

Anton Sjöberg
Verksamhetsutvecklare

Samhällsbyggnadskontoret
anton.sjobcrg@sala.se

Direkt: 0224-74 74 07

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 00

Fax: D224—18B 50

kommun.info@sa1a.se
www.5ala.5e

SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens forvaltning
Box 304

?'33 25 Sala
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Svar på medborgarförslag om busskurer vid Ãngshagenskolan och
vid Måns Olsvägen
Diana Thulin inkom den 8 december 2016 med ett medborgarförslag om busskurer
vid Ängshagenskolan och vid Måns Olsvägen.

Förslagsställaren föreslår att en busskur/vind-och regnskydd upprättas vid

Ãngshagenskolans taxi-zon samt en busskur eller ett plasttak vid hållplatsen
Månsolsvägen, linje 63 i riktning mot Broddbo sätts upp.

Förslagsställaren skriver att de barn som åker skoltaxi från Ängshagenskolan får stå
ute oavsett väder för att vänta på skjuts.

Förslagsställaren åker dagligen buss från busshållplatsen vid Månsolsvägen, linje 63
i riktning mot Broddbo. Hon saknar ett skydd för väder och vind även här.

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning,
Samhållsbyggnadskontoret.

[yttrandet framgår att det vid Ängshagenskolan finns ett mindre antal elever som

behöver skolskjuts i någon omfattning. Skolan har primärt elever från närområdet.
Kommunens barn-och utbildningskontor har uttryckt viljan att eleverna ska vara
inomhus till deras skjuts kommer och alltså inte stå under ett väderskydd.

Vad gäller busskurer vid länstrafikens hållplatser sköter Kollektivtrafik-

förvaltningen vid Region Västmanland normalt sett prioritering och ombyggnad för
busskurer i hela länet men kommunen planerar att sätta upp ett antal sådana

hållplatser de närmaste åren. I-lållplatser med större mängd resenärer än nämnda

hållplats kommer att dock prioriteras, såsom vid kommunens äldreboenden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttanse medborgarförslaget besvarat.
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SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: D224-74 .7000 Kommunstyrelsens ordförande
Box 304 Fax: 0224488 50 Carola gunnarsson@säla.se

73325Sala kommun.info@sala.se Direkt:0224-747100
www.sa!a.se


