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Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

INLEDNING 
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och cykel
vägen från jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten vid 
Västeråsvägen bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/45/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/45/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 47 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

2015/45/1 
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2015-03-03 
DIARIENR: 2014/1030 -) 

SALA KuMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2U1~ -03- 0 4 

Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och 
cykelvägen från jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten 
vid Västeråsvägen bättre. 

Förslagsställaren skriver att denna väg är obehaglig att färdas på sent på kvällen och 
tidigt på morgonen när det är mörkt. Vägen är dåligt belyst På ena sidan av vägen är 
det stora buskar och träd och på andra sidan en stor öppen yta. Detta skapar en 
känsla av otrygghet när det är mörkt. 

Tekniska kontoret bar yttrat sig över medborgarförslaget 

Kontoret skriver i sitt yttrande att grönområdet utmed ån är röjt under sommaren 
2014 och området vid gångtunneln och busshållplatsen är iordninggjort under 
hösten 2014. Buskage och sly har tagits ner för att öppna upp sikten och öka 
tryggheten. 

Sala-Heby Energi genomför byte av all gatubelysning utmed gator och gång- och 
cykelbanor till LED-lampor under perioden november 2014-oktober 2015. Detta 
innebär att belysningen utmed sträckan kommer att bytas ut 

Min uppfattning är att vi bör avvakta utbytet av belysningen för att se den samlade 
effekten av redan utförda åtgärder innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

caro!a Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunnarsson@sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Evelina Söderman 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens lilrvaltning 

Ink. 2015 -03- Il 4 

Svar på Medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

Enligt medborgarförslag otryggväg upplevs gång och cykelbanan från 
jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplatsen vid Västeråsvägen 
som obehaglig och osäker. 

Grönområdet utmed ån är röjt under sommaren 2014 och området vid gångtunneln 
och busshållplatsen är iordninggjort under hösten 2014. Buskage och sly har tagits 
ned för att öppna upp sikten och öka tryggheten. Åtgärderna har även gjort området 
ljusare. 

Sala H e by energi genomför ett byte av all gatubelysning utmed gator och gång och 
cykelbanor till ledlampor from nov 2014 till oktober 2015. Detta innebär att 
belysningen utmed sträckan kommer att bytas ut. 

Tekniska kontoret föreslår att avvakata utbytet av belysningen för att se den 
samlade effekten av redan utförda åtgärder, innan ytterligare åtgärder beslutas. 

TEKNISKAKONTORET 
Gata/Park 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Administrativa enheten 
sofia.ni Is son @sala .se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Di laga KS 2015/45/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Julia Fahlström Björk 

Gatuadress: Ebbagatan 25 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Postnummer, ort: ..:7.=3:.::3:.::3:.::3•c:S:::A;,LA::_:_ _________ _ 

Telefon: 0705137180 

Förslagets rubrik: 
Otrygg väg 

l Beskriv och motivera ditt förslag: 

2014-01-22 

BLANKEIT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 

Vägen till busshållsplatsen, via Jakobsbergsgatan och cykelvägen bakom Jakobsbergsgården är väldigt obehaglig, både sent på kvällen och 
tidigt på morgonen. Vägen är dåligt belyst och på ena sidan finns det en å, sedan buskar och träd, andra sidan är det bara en stor yta med 
kullar och sedan ett ålderdomshem, vilket inte ger någon som helst trygghetskänsla när det är mörkt. Det är stora delar av Sala som 

1 behöver ta den ~ägen för att ta bussen till t ex skola eller jobb. , _ 1 
f;;r &# f 0,J,;;..,.,-.. v<5"" \!:c~'>sl-<- ,_,.~ ~" h~ ,.,.w- l>t"" f,-_.,;. o<-~ \ocAy,;.c v~u. ~«--r, o c~ 
d.: :VVVI YIVI'tt va3'&-'l'\._.. $6\M. Jt;(lt f, tur=. yf~.-, ..,..u.! '\c.vll"",-..• 

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 

Underskrift: .;Jul;_;;>,._ ____________________________________ _ 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 


