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Medborgarförslag om att åtgärda den del av Pråmån som passerar
holmen vid Forselles byst

INLEDNING

Lasse Ohlsson inkom den 30 oktober  2017  med ett medborgarförslag. Förslagsstålla-

ren föreslår att något görs åt den del av Pråmån som passerar holmen med Forselles

byst.

Beredning

Bilaga KS  2018/68/ 1, medborgarförslag från Lasse Ohlsson

Bilaga KS  2018/ 68/ 2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning

Bilaga KS  2018/68/3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—

tige beslutar ;
&  anse medborgarförslaget besvarat. %

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar
E

g anse medborgarförslaget besvarat.
5

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag till kommunen

W1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Lasse Ohlsson

Utdelningsadress Postnummer

Odingatan 30 73332

Postort Telefon (även riktnummer)

Sala 072-2115189

E-postadress

lasseo@sheab.net

Förslag

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

Jag föreslår att något görs åt den del av Pråmån som passerar holmen med Forselles byst. Varje sommar da vattenståndet är som
lägst ligger den dyiga bottnen frilagd och luktar illa. Just denna tid är det en hel del turister  i  vår för övrigt vackra park och dessa
tvingas också se den fula gyttjan ligga frilagd, då gångstråket mellan Nedre- och Övre Ekeby damm, gårstrax intill ån. Det borde vara
möjligt att avlägsna c:a halvmetern av den mjuka bottnen då sträckan inte är så lång.

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Motiveringen måste väl vara ett vackrare och mer inbjudande gångstråk  !

Bilagor

Förslag

Motivering

Underskrift

Datum och underskrift _ ',
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Yttrande

Medborgarförslag om att åtgärda den del av Pråmån som passerar
holmen med Forselles byst.

Sala kommun har ansökt om bidrag hos Naturvårdsverket för att åtgärda

föroreningssituationen vid Gruvan. Muddring av Pråmån är den del av åtgärderna

som kommunen sökt bidrag för. Muddring förutsätter provtagningar och analyser

med anledning av de höga halterna i sedimenten av bly, kadmium, kvicksilver,

arsenik och zink innan det att en sådan åtgärd kan vidtas. Avfallet behöver sedan

deponeras vilket gör processen kostsam och föroreningarna från Gruvan försvårar

därmed åtgärden. Om bidrag beviljats kommer det att innebära att det kommer att

ta många år innan den faktiska muddringen kommer att genomföras vid just

sträckan längst med Forselles byst med anledning av omfattande förarbeten.

Nuläget kan Kommunen röja sly, grenar samt löv för att underlätta flödet i ån och
därmed minska doften. Vidare kan vattennivån möjligen höj as, men det förutsätter
då en ombyggnation av befintliga dammluckor.  I  dagsläget saknas tillräckliga
driftmedel för att genomföra åtgärden.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jonna Kangas

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224—74  70 DO Verksamhetsutvecklare

Box 304 Fax: 0224—188  50 Samhällsbyggnadskontoret

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

www.sala.se
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Svar  på medborgarförslag om att åtgärda den del av Pråmån som

passerar holmen vid Forselles byst

Rubricerat medborgarförslag inkom den 30 oktober 2017 från Lasse Ohlsson.

Förslagsställaren föreslår att något görs åt den del av Pråmån som passerar holmen

med Forselles byst.

Förslagsställaren skriver att varje sommar då vattenståndet är som lägst ligger den

dyiga bottnen frilagd och luktar illa. just denna tid är det en hel del turister som

också tvingas att se den frilagda gyttjan, då gångstråket mellan Nedre— och Övre

Ekebydamm, går strax intill ån. Det borde vara möjligt att avlägsna ca en halv meter

av den mjuka botten då sträckan inte är så lång. På det sättet blir parken och

gångstråken mera inbjudande.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

I  yttrandet framgår att Sala kommun har ansökt om bidrag hos Naturvårdsverket för

att åtgärda föroreningssituationen vid Gruvan. Muddring av Pråmån är den del av

åtgärderna som kommunen sökt bidrag för. Muddring förutsätter provtagningar och

analyser med anledning av de höga halterna i sedimenten av bly, kadmium,

kvicksilver, arsenik och zink innan en sådan åtgärd kan vidtas. Avfallet behöver

sedan deponeras vilket gör processen kostsam och föroreningarna från gruvan

försvårar därmed åtgärden. Om bidrag beviljas kommer det att innebära att det

kommer att ta många år innan den faktiska muddringen kommer att genomföras vid

just sträckan längs med holmen med Forselles byst med anledning av omfattande

förarbeten.

I nuläget kan kommunen röja sly, grenar samt löv för att underlätta flödet i ån och

därmed minska lukten. Vidare kan vattennivån möjligen höjas, men det förutsätter

då en ombyggnation av befintliga dammluckor. I dagsläget saknas tillräckliga

driftmedel för att genomföra en sådan åtgärd

'  Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Carola Gunnarsson [C]

Kommunstyrelsens ordföran e

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 CIO Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  50 carolagunnarsson©salase

733 25  Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se


