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Svar på medborgarförslag om båtbryggor och båtuppläggnings
plats i Camitzka parken 

INLEDNING 
Anders Herslöf inkom den 3 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att marken i Camitzka parken iordningsställs för upp
läggning av roddbåtar samt att ett antal bryggplatser ordnas för dessa. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/176/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/176/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/176/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, § 196 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

17 (27) 
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2015-09-16 
OIARIENR: 2015/465 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på medborgarförslag om båtbryggor och 
båtuppläggningsplats i Camitzka parken 

lnk. 2015 -09- 1 6 

D1a'J.();-:;-/ff6S /Akt~a 
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Anders Herslöfinkom den 3 juni 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att marken i Camitzka parken iordningställs för uppläggning av 
roddbåtar samt att ett antal bryggplatser ordnas för dessa. 

Förslagsställaren skriver att det idag inte finns någon ordnad plats av detta slag, 
vilket har till följd att ett stort antal båtar ligger oordnat och försvårar isättning och 
upptagning. Stranden är heller inte i ordning för att underlätta isättning och upp
tagning av båt. 

Förslaget innefattar att marken görs i ordning för uppläggning, med möjlighet att 
kunna låsa fast båtarna i någon form av räcke. Gällande bryggplatserna kan dessa 
lämpligen hyras ut mot en mindre avgift. För isättning och upptagning av båtarna 
bör det ordnas en särskild ramp eller annan iordninggjord plats, där det bör kunna 
gå att komma ner med en mindre båtvagn. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret har inga invändningar eller synpunkter mot att båtbryggorna 
anläggs vid Camitzka parken, men påpekar att denna verksamhet hör till kultur och 
fritids verksamhetsområde. Tekniska kontoret föreslår att frågan tas upp i och med 
fortsatt utredning och utformning av Mäns Ols-området. 

Jag delar uppfattningen att denna fråga är intressant och bör diskuteras i samband 
med fortsatt utredning och utformning av Mäns Ols-området. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. u/-~) ~-
Carola Gunnarsso 
Kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gun narsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 
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Bilaga KS 2015/176/2 

E~~~~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

2015-08-13 
DIARIENR: 2015/392 

SALA i<dMMUif-
Kommunstyrersens förvaltning 

lnk. t.Ui5 -08- 2 0 

Svar på medborgarförslag att anlägga båtbryggor och båtupplägg
ningsplats. 

Tekniska kontoret har inga invändningar eller synpunkter mot att båtbryggor an
läggs vid Camitzkaparken. Dock tillhör inte bryggor och båtplatser Tekniska kontor
tet verksamhetsområde, det är en fråga för Kultur och fritid. Tekniska kontoret före
slår att frågan tas upp i och med fortsatt utredning och utformning av Månsolsom
rådet. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef Gata/Park 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
evelina.soderman@sala.se 

Direkt: 0224-74 75 01 
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~ KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Datum: d,tJ/'5 - {)(;, -03 

2014-01-22 

BLANKE1T: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
l(ommunstyrelsens förvaltning 

lok. 2015 -06- 0 3 
Diarienr _ l IAktbilaga 

,;20/5 ll.fb5 I 

Namn: ______ ffi:?~ -----~----------_ -------------------------------------· 
Gatuadress: ·-Z~ ff~,,iJ~ ___ V_/)---------------------------------

Postnummer, ort: ____ J' 3 3 3,? ------~cJ a.- -----------------------------------------
Telefon: t72 Z Y-61 t/s/11 o 9-3 l, 'fZ 36 3,6 -------------------------------t---------------------------------------------------------------------· 

I Förslagets rubrik: 

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

':Je,~~-! 

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

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: 
""' --------------------------------------------------· 

11, 11efl 'tt / 
Besöksadress: Stora Torget 1 
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 



Förslaget innefattar ett iordningställande av marken i Camitzka parken för uppläggning 
av roddbåtar samt ordnande av ett antal bryggplatser för dessa. De upplagda båtarna bör 
kunna låsas fast i någon form av räcke. De båtar som får läggas upp bör vara försedda med 
märkning så att ägarna kan identifieras. Nu är det många båtvrak som behöver tas bort men då 
ägarna är okända ställer sig detta litet knepigt juridiskt sett. Bryggplatserna kan lämpligen 
hyras ut mot en mindre avgift. För isättning och upptagning av båtarna bör det ordnas en 
särskild ramp eller annan iordninggjord plats. Det bör kunna gå att komma ner med en mindre 
båtvagn. 

Motivering: Idag finns det ingen ordnad plats av detta slag, vilket har till följd att ett stort 
antal båtar nu ligger väldigt oordnat och försvårar isättning och upptagning. Stranden vid 
parken är inte heller sådan att den underlättar en isättning och upptagning av båt. 

Samråd i anledning av förslaget har skett med Åke Lanz och Christer Ekman. Telefonsamtal 
med Roger Nilsson vid kommunen åberopas också. 


