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Datum: 20150103 

Namn: Laban Åberg 

Gatuadress: Brunnsgatan 5 

Postnummer, ort: ~7c:3:.::3:.::3.::1.::S::;a:.::la'-------

Telefon: 0224-60881,070-2313338 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 ZS Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag {fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

2014-01-22 

SlANKEn: MEDBORGARFÖRSLAG 

Sala kommun ordnar ett LAN varje höstlov. Det är bra! Det skulle vara bra om det fanns ett mini-LAN från 
årskurs 4. 

Mitt förslag är att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015. 

Förslag från Laban Åberg, 9 År. 

Jag godkänner att Sala kommun !agrar 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 

Underskrift: ,_ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve .svedlund @sala .se 
Direkt: 0224-74 7011 
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Datum: 2014-12-15 

Namn: Mattlas Wäneskog 

Gatuadress: Johannesbergsgatan 7A 

Kommunfullmäktige 
salakommun 
Stora Torget 1 
733 25Sala 
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Postnummer, ort: ~7"3"3:.:3ce5_:5:::ac:la:_ ____________________________ _ 

Telefon: 0704- 5413 48 

Förslagets rubrik: 
Park utanför Salberga 

jBeskriv och motivera ditt förslag {fortSätt skriva i baksidan·$ skriVtält om du behöver mer utrymme): 

' 

l 
Jag bor på Akra, nästan mitt framför Salb.ergaanstalten. Utanför mitt fönster har jag en stor äng. Denna 
används i huvudsak som hundrastplats idag, och även som fotbollsplan i en korpen-serie under sommaren. 
Dessa verksamheter förstör otroligt mycket, och gör hela ängen till en väldigt ogästvänlig plats. Om jag 

f känner för att utöva någon sorts sport med familj och vänner på denna yta så måste vi ständigt oroa oss 

l 
för att råka kliva i hundbajs. När det är fo.tboll så går det knappt att komma hem på grund av alla bilar 
som är (fel) parkerade på gatan. Dessutom blir gräsmattan väldigt sliten. Jag har ingenting emot 

1 fotbollsspelandet i sig, men då måste det göras något åt gräset och parkeringsmöjligheterna. Dessutom 

l
' borde det då anordnas någon form av sta.ket som hindrar både bollar och obetänksamm. a barn a.tt fara ut på 
vägen. En annan id€ som vore väldigt trevlig skulle ju vara att anlägga en park på denna äng. Lite som en 
förlängning av stadsparken, kanske? Tråd, planteringar, slingriga stigar (som sjcilvklart ar 

!tillgänlighetsanpassade för alla), och några bänkar att slå sig ner på. Till det några gräsytor för t.ex. 

l
'kubbspel, eller kanske_till och med en damm? Allting med lagom mycket mysbelysning, såklart. Jag tror att 
detta skulle bli ett vaJdigt lyft för hela Åkraområdet, och göra det till en ännu attraktivare stadsdel. 

' 

L 

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 Sa!a 

Underskrift: --'/(-'{'-<11,""'';(;(2-"-'-'{='fi __ //1....::'//r/Z;.....:c....'J/L'-='""". 7-'l----------

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@safa.se 
www.safa.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Prioritet: 

Hal lä! 

Henrik Jansson <henrik.jansson4@comhem.se> 
den 22 december 2014 12:58 
Kommun lnfo 
Medborgarförslag 

Hög 
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Jag tycker det vore förnämligt, om man med kommunala pengamedel inköpte och i 
stadsbiblioteket placerade en dokumentdestruktor/-förstörare. 
Denna apparat skulle vara tillgänglig för allmänheten, som har behov av att effektivt 
makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar. 

Apparaten kan förslagsvis placeras i ett avskilt utrymme i biblioteket. 
Kostnaden är ganska stor för en enskild person (t.ex. undertecknad) och det privata 
användningsutrymmet ringa,-men i det stora hela är verktyget för en större allmänhet 
desto mera värdefullt och användbart. 

Förslag: Införskaffa en dokumentdestruktor/-förstörare och placera den i ett lämpligt 
utrymme i biblioteket. 

SALA 2014-12-22. 

Henrik Jansson. 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de person u i - .. . -
Jag godkanner även att mitt ärende publiceras p' ko h ppg fter Jag lamnat enligt Personuppgiftslagen {1998·204) 

a mmunens emsida. · · 
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