
SALA Ko-IV! MUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Från: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 13 augusti 2013 21:58 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Eriksnäsgatan 4 733 39 Sala 

E-post (e mail) 
nielas iajje88@hotmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Nielas Larsson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

Ink. 

Hej! Jag skrev tidigare innan den här sommaren lite kort om jag skulle vilja ha en 
tränings station i parken, Väldigt enkelt med några stänger man skulle hänga i och 
dra sig upp. V ar tydligen Roger Nilsson som är ansvarig över detta och jag fick 
svar att han skulle se över det jag frågade också om skateboard rampen borde 
lagas. Men det var som hände var att det kom upp en stor stål konstruktion som 
alla jag har pratat med att den varken fyller någon sorts fnnktion eller är särskilt 
snygg. Jag gav ett förslag för att kunna utnyttja våran fina park vi har i Sala för att 
kunna motionera men det verkade inte Roger Nilsson tycka var nått bra förslag. 
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45 Skulle gärna vilja höra ett svar varför inte en sån här sak skulle kunna få plats i 
våran stora stadspark istället för en stål konstruktion ? det är ju skämt på riktigt. 
vänliga hälsningar l Nielas Larsson 

Telefon/mobil (phone) 
0763355044 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

Aktb!laga 



Sida l av l 

http:/ /sportyspiceblog.files. wordpress.com/20 l 0/06/utomhusgymet -ritning l .j p g 2013-08-14 



Sida l av l 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqJijiUFz61gtEwZQVsdedCCrhwo-2D4... 2013-08-14 



Ink. 2013 -06- 1 8 
~moderaterna 

Motion om strategi för ett växande Sala 

Just nu behandlar Sala Kommun fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad. 
Beskrivning av "Framtidsbild 2024- Unik och attraktiv småstad" och hur 
framtidsbilden ska förverkligas. Senast beslutade Kommunstyrelsen att uppdra till 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att ställa ut Plan för 
Sala stad. Plan för Sala stad är en gedigen och väl utförd plan som visar på visioner, 
ideer och tankar för hur sala kan utvecklas och växa. 

För att Sala ska kunna växa utan att få växtvärk krävs det en tydlig gemensam 
strategi som kommun, näringsliv, föreningsliv och de politiska partierna kan ställa sig 
bakom och arbeta utifrån. strategin ska vara ett externt dokument vid sidan av Plan 
för Sala stad och strategisk plan eller ska ej förväxlas med desamma. Istället ska 
strategin ses som ett komplement till desamma. strategin bör vara utformad med en 
nulägesenalys om Salas fördelar, nackdelar ur ett riks och länsperspektiv som kritiskt 
problematiserar och pekar ut problemområden och förbättringsområden i syfte att få 
Sala att växa. Vidare bör strategin innehålla flera mätbara indikatorer inom flera 
områden som årligen följs upp av förvaltningar/kontor och den politiska 
organisationen samt bör strategin årligen revideras av fullmäktige. Syftet med 
strategin är utgå från att sala ska växa. Vidare ska strategin tjäna till att skapa en 
tydligare samverkan mellan förvaltningarna genom att de ges gemensamma 
målbilder att arbeta utifrån. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar/kontor, näringsliv och civilsamhället ta fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intention. 

Andreas Weiborn (M) 
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