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SALA 
KOMMUN 

§ 17 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Dnr 2013/66 

Medborgarförslag om ett kommunalt båthus för kanoter vid 
Långforsen 

INLEDNING 
Erik Hult by inkom den 16 september 2013 med förslag om att det ska byggas ett 
kommunalt båthus för kanoter vid Långforsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/294/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/294/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2013/294/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 335 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att överiämna medborgarförslagei.: till Måns Ols~sällskapet, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget till Måns Ols-sällskapet, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (25) 
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2013-10-31 

DIARlEN R: 2013/344 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOM.MUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink 20!3 -12- 1 l 

Svar på medborgarförslag om kommunalt båthus för kanoter 
vid Långforsen 

Erik Hultby inkom den 16 september med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs ett kommunalt båthus för kanoter vid 
Långforsen. 

Förslagsställaren skriver att många personer använder Långforsen till paddling. Det 
är ett problem att transportera sin kanot/kajak till och från sjön varje gång. Det 
skulle underlätta med ett kommunalt båthus där kommuninvånarna kan hyra plats 
för sin kanot/kajak En möjlig plats skulle vara grillplatsen på Broddbovägen, där 
det är lätt att gå i från bryggan. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

l dagsläget är det inte utrett hur stort behovet är av förvaring för kanoter. De flesta 
som förslagsställaren varit i kontakt med tar hellre hem sin kanot efter 
paddlingsturen, dels eftersom kanotens värde är stort och dels för att man väljer att 
paddla i olika sjöar. 

Man behöver utreda om det finns hyresgäster för att göra en sådan investering. 
Även placeringen skulle behöva utredas närmre. En placering i en offentlig miljö 
skulle vara att föredra då risken för intrång och förstörelse kan minska där insynen 
är större. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet i samarbete med Måns Ols
sällskapet i uppdrag att ta reda på intresset och kostnaderna för uppförande av ett 
båthus vid Långforsen 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora T or get 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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SALA KOI\1!1 U · 
Kommunstyrelsens förvallning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kultur- och fritidskontoret Ink. 2013 -12- 1 l 
Åke Lantz 

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRsLAG 

Förslag från Erik Hultby angående kommunalt båthus. 

Förslag från Erik Hultby är att bygga ett Kanot/Kajak förråd där man kan förvara sin båt 
istället för att frakta den hem efter varje tur man haft. Det skulle i så fall vara låsförsett och 
förslag på plats är Damboskid där det finns en bra brygga att lägga i båten ifrån. 

Förslaget avslås tillsvidare då vi inte vet hur stort behovet är av en förvaring av kanoter på 
detta sätt De flesta undertecknad varit i kontakt med tar hellre hem kanoten efter sin tur då 
dels värdet av den är stort men också för att man ofta väljer olika sjöar att paddla i och 
därför vaijer att förvara den i sitt hem. 

Kommer behovet att öka, exempelvis bland de som vill ha en egen kanot vid Långforsen och 
inte har tillgång till fordon att transportera hem den, kan beslutet omprövas. I dagsläget 

behöver vi se att vi har hyresgäster till större delen av en sådan byggnad innan vi investerar i 
detta. Om så skulle bli fallet så får placeringen av det diskuteras. En placering i en mer 
offentlig miljö kanske vore att föredra då risken för intrång och förstörelse kunde minska där 
insynen är större. 

Hoppas Du är nöjd med svaret och skulle Du eller vi få indikationer på att behovet finns för 
många intressenter är vi beredda att utreda möjligheten vidare. 

MVH 
Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 
Sala kommun 
Kultur o Fritidskontoret 
Besöksadress: Sportfältsgatan (Badhuset) 
Postadress: Box 304. 733 25 Sala 
E· post: ak<Uantz@.oala.sg 
Hemsida: www.sala.se 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
Kultur- och fritidskontoret 

733 25 Sala 
www.sala.se 

Fritidsservice 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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