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Medborgarförslag till kommunen

V” 1.  Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Roland Eriksson

Utdelningsadress Postnummer

Ö  Tulegatan 49  A 733 32

Postort Telefon (även riktnummer)

Sala 0739549021

E-postadress

a.rolander1'ksson@yahoo.se

Förslag

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

Kommunen kan köpa in Sala FF stugan och flytta den till den befintliga golfbanan som då inte behöver flyttas däremot bör

boulebanorna vid Ekebygårdens grusplan flyttas ner bredvid golfbanorna då det därmed blirfler besökande vid anläggningarna,

samtidigt frigörs ett område på grusplanen för byggnation typ Karlagatan 1eller Riksbyggens nya på Kungsängen.

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Sä blirju också Silvervallen tömd !

Bilagor

Förslag

Motivering

Underskrift
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Svar på medborgarförslag om att köpa in Sala FF stugan samt flytt

av boulebanor till minigolfbanan

Rubricerat medborgarförslag inkom den 15 september  2017.

Förslagsställaren föreslår att kommunen borde köpa in den så kallade Sala FF

stugan och flytta den till minigolfbanorna i stadsparken. Vidare föreslår

förslagsställaren att boulebanorna vid Ekebygården ska flyttas ned bredvid

minigolfbanorna i stadsparken, som förslagsställaren då anser inte behöver flyttas.

Förslagen motiveras med att det då frigörs en yta vid Ekebygården som är lämpligt

för bebyggelse, samtidigt som besöksantalet vid minigolfbanorna skulle öka.

Att göra Salas parker mer attraktiva är av stor vikt, både för att locka besökare till

staden och för att inspirera medborgarna att nyttja de gemensamma grönytorna i

högre utsträckning. Arbetet med utveckling av stadsparken har pågått i flera år, i

syfte att göra parken vackrare och mer välbesökt. Bland annat har en cafébyggnad

färdigställts mitt emot Mikaelsgården lekplatserna har rustats upp och grusplanen

mellan lekplatserna har försetts med en picknickyta under tal, som också lämpar för

olika typer av evenemang.

Under  2018  har de gamla minigolfbanorna vid Strandvägen flyttats närmare

Ekebygatan, och samtidigt rustats upp. Nästa stegi utvecklingen av stadsparken är

att projektera anläggningen av en skatepark närmast Strandvägen, där

minigolfbanorna tidigare låg.

Sedan en tid är Sala FFs klubbstuga flyttad från sin tidigare placering vid

Silvervallen, där nu Bovieran ligger och det planeras för ytterligare bostäder och

verksamheter.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunstyrelsen beslutar att hemställa

att kommunfullmäktige beslutar

-  Att anse medborgarförslaget besvarat

Anders Wigelsbo (C)
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