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Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

kommun.info@sala.se 
den 17 september 2013 08:38 
Virve Svedlund 
Formulärdata från "Service- Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Lundagalan 32 73336 Sala 

E-post (e mail) 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Bengt Sandberg 

Välj ett alternativ (opinion_category) 
Synpunkt/forslag 

Vill du att vi kontaktar dig'? (opinion _feedback) 
Ja. Via telefon. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_ text) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 1 7 
Diarlenr 
.201"2, 

AlrtiJjlaga 

l. Torrt träd vid NorraEsplanaden 12-14 behöver tas bort. 2. Mellandammsvägen behöver hyvlas. Den har 
varit fin hela sommaren men nu är det dags att hyvla den. 

Telefon/mobil (phone) 
070-2894413 

Länk till sida 
Medborgarfcirslag 

l 
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~KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALAKOMMU 
Kommunstvrelsens förvaltning 

l 2013 11 

Datum: ,31. O i 'Z - (')O ·- 1\ l -··-·-···--···'-"'-·····-······-J ____ --~---····-········----·-··········-······-·············-······--·-······-
Namn: ___ f2;,g_,~S:..~ ____ f:~±;b_t2{~~.Q_\:L ___________________________________________ _ 

Postn~:::::::• ::::~:1i~i~~~~::~~~~~=~=i::::::::~:::::::=:~:::~:::==~::::=~=:~~::~=:: 
Telefon: ___ Qd6\..'[...::= ___ j_C(~_L;C _____________________________________________________________ _ 

l Förslagets rubrik: J 
l Beskriv och motivera ditt förslag; 
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J 
Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-551 03 



Till 

Kommunfullmäktige i 

Sala 

Medborgarförslag 
" 
ang tornuret i "Takryttaren" på rådhuset. 

"Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturmiljöer." 

Ink, 2013 -08- 2 7 

Så står det så vackert i framtidplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår att KF beslutar att den klocka, som pryder rådhusets lilla torn, 

skall hållas i skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel- halv

och kvarts timme> 

Jag föreslår vidare att KF beslutar vilken förvaltning/ tjänsteman som har 

ansvar för att klockan fungerar i framtiden, till glädje för stadens innevånare 

och dess gäster. 

~ed högaktn~n~ll hälsning 

c~~M !/~~~ 
Lars M. Johnson V 

Dammgatan 11, 

Sala 



KOMMUNFULLMÄKTfGE 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn 
Gatuadress 

Postnummer, ort 
Telefon 

Beskriv och motivera ditt förslag: 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2010-09-09 

2 2 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Pesonuppgiftslagen (1998:204). Jag godkänner 
även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

Underskrift: 


