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Förvärv av Karlbergs kiosk 

INLEDNING 

Dnr 2014/887 

I detaljplanen för del av Stadsparken, planeras en tydligare entre till parken, far
digställande av fler besöksparkeringar, en ny servicebyggnad med offentliga toa
letter och kioskjkafe med mera. Markverksamheten har fått uppdraget att formali
sera uppgörelsen om förvärv av Karlbergs kiosk, som ryms inom planerat område. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/142/1, skrivelse från samhällsbyggnadskontoret, planering och ut
veckling 
Ledningsutskottets beslut 2014-08-26, § 150 

Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
i!!t Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225.000 kronor samt att byggnaden 
rivs, 

att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300.000 
kronor att täckas av eget kapital, samt 
att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225.000 kronor samt att byggnaden 
rivs, 

att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300.000 
kronor att täckas av eget kapital, samt 

att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på samhällsbyggnadskontoret. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Förvärv av Karlbergs kiosk 

1956 erbjöds E Karlberg att flytta kiosken till i närheten av nuvarande plats 
efter Ekebygatan efter att ha haft verksamheten i korsningen mellan gruvvägen 
och Ringgatan. Nuvarande placering är en mindre justering på några meter som 
tillkom för att anpassa sig till nuvarande detaljplan från 1976. Bilaga l. 

Detaljplanen för del av stadsparken är ute på samråd tom 25 augusti 2014 
som i stora drag handlar om att göra en tydligare entre till parken, fårdigställa 
fler besöksparkeringar, utforma en entreyta samt möjliggöra för en ny 
servicebyggnad med offentliga toaletter och kioskJkafe. 
Detaljplanen planeras gå upp för antagande i kommunfullmäktige i december 
2014. 
Som framkommer av bilaga 2 så omfattar utredningsskissen även av området 
för Karlbergs kiosk. 
Markverksamheten har fått i uppdrag att formalisera uppgörelsen om förvärv 
av Karlbergs kiosk för 225 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun förvärvar Karlbergs kiosk för 225 tkr samt att byggnaden 
nvs. 

att för förvärv och rivning av Karlbergs kiosk till kommunstyrelsen anvisa 300 
tkr att täckas av eget kapital 

att köpehandlingar tecknas av kontorschefen på Sarnhällsbyggnadskontoret. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING 

Planering och Utveckling 
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