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Allt fler ansluter sig till en internettjänst som bygger på att saker som verktyg kan lånas mellan 

grannar. Nu har konceptet även nått lånedisken på bibliotek. 

Niclas W Bergkvist, grundare till sajten Har visionen att det ska vara möjl igt att låna verktyg på 

landets alla bibliotek i framtiden. 

På sajten grannsaker.se kan användaren låna ut sina saker och samtidigt låna av grannarna. 
Konceptet som startade i Rydebäck utanför Helsingborg har i dagsläget 3000 registrerade 
grannområden. Allt fler väljer att låna ut sina saker och vanligast bland dem är borrmaskiner och 
slagborrar. Låna-traditionen menar Niclas, i stället för att köpa nya saker, håller på att inarbetas i 
Sverige, men att det kommer att dröja innan majoriteten känner sig bekväm med att låna saker. 

Att låna av varandra är etablerat i USA, men för oss i Sverige kommer det nog att dröja ett 
till tre år innan vi är helt bekväma med det. 

Man har sett att människor är mer benägna att låna ut saker än att låna av varandra. Varför är svårt 
att svara på. 

Men för att vidga lånekonceptet har så kallade grannväggar börjat dyka upp på utvalda bibliotek. 
Tillsvidare i Helsingborg och Lund. På grannväggen finns verktyg tillgängliga för utlåning. Allt från 
såg till tvingar av olika modeller. Lånet sker precis som med böcker, genom att dra lånekortet. 

Verktygen får sedan lånas hem under en vecka. 

Att grannväggarna hamnade på bibliotek är just för att där är lån naturligt, enligt Niclas W Bergkvist. 

Han menar att det finns både en ekonomisk och en miljömässig vinning att låna saker som annars 

bara används vid enstaka tillfällen. 

Studenter och äldre människor ser det här som en fördel. Studenterna mycket för den ekonomiska 
delen och pensionärerna för att man kanske inte har möjlighet att ta sig till byggmarknaden. 

Enligt Niclas W Bergkvist kommer grannväggar att dyka upp på fler bibliotek i landet framöver och 
visionen är att det ska vara möjligt att låna verktyg på landets alla bibliotek framöver. 

Samhället håller på att förändras och går mot att vi mer använder de resurser som finns. 

Följaktligen yrkar jag på att Sala kommun undersöker möjligheterna för verktygsutlåning på Sala 
Stadsbibliotek och tar kontakt med sajtens grundare Niclas W Bergkvist på grannsaker.se 

Monica Fahrman 

Miljöpartiet de gröna i Sala 27.01.2016 

miljöpartiet de gröna 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014·01·22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Medborgarförslag 

Datum: 2015-12-16 

Namn: Richard Thygesen -----------------------------------------------------------------------------.............................. _ 

Gatuadress: Kumla Vad 117 ---------------·-·--------···------··-················---------------------------------------------------
Postnummer, ort: . 73398 RANSTA ··-·········-· ·----····--------·-················-················-····--

Telefon: 0224-12127 
--------------------------------···························-----------·-·············-················-·······-···-····-·····-············-

Förslagets rubrik: 
Skatepark i Ransta eller Ransta BY 

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

Det finns inte speciellt mycket aktivitetsmöjligheter i Ransta och Ransta By för ungdommar i dagsläget. 
Det bör kommunen fundera över och försöka åtgärda. Mer aktiviteter gör sannolikt Ransta och Ransta By mer 
attraktiva för barnfamiljer vilket, jag anser, bör vara viktigt för kommunen. Inte minst för att få ett 
levande samhälle på landsbygden men också för att i förlängningen ha ett bra barnunderlag till den nya 
skolan som skall byggas i Ransta. En skatepark skulle vara bra för sammanhållningen bland ungdommar om 
den byggdes på något av de föreslagna platserna. En annan fördel är att den kan locka ungdommar som 
annars blir stillasittande pga ointresse för de mer etablerade idrotterna. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunen undersöker möjligheten att bygga en skatepark i 
Ransta eller Ransta By. I Ransta By skulle ett lämpligt område vara i anslutning till Byagården där 
kommunen äger marken. I Ransta By finns en livskraftig fritidsförening som kan kontaktas för diskussion 
om möjliga sammarbeten gällande en skatepark. 

Jag godkänner ~tt Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
733 25 Sala 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

vhve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224·747011 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Medborgarförslag 

Datum: 2016-01-21 

Namn: _ Henric Heligren····································-····································································· ·············· 

Gatuadress: . Torsgatan_2 ............•............................................................................................•.................... 

Postnummer, ort: . 733 38_ SALA····-·············· ·········································································································· 
Telefon: 070 2044060 ----··--·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

I 
Förslagets rubrik: 

_ Webbkame ra 

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

När man t i tta r på väde rprognos en för Sa l a så komme r det webbkamerabilde r f r ån Väst e r ås . Mi n bestämda 
uppfa ttning ä r a tt Sa l a s ka ha egna webbkameror och inte leva i s kuggan av Väs t erås . 
Mi tt förs l a g ä r a tt man s ä tter en webbkamera på stor a t orge t i Sal a och en webbkamera vid Silve rgruvan 
ex. Chr istinaschaktet .Ett tips är a tt titta på we bbkameran från t o r get i Vi sby på Got land fö r at t f å en 
bi ld av hur det kan se ut . 

Med vänlig häls ni ng 
Henr ic Hel l gre n 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personup pgifter 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 

Besöksadress: Stora Torget l 
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 70 11 



Sara Nässing 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Prioritet: 

MEDBORGARKONTORET 
Kommunhusets reception 

Solo Turistbyrå 
0224-74 7802 

Information 
den 13 januari 2016 15:52 
Kommun Info 
VB:MEDBORGARFÖRSLAG 

Hög 

Från: Henrik Jansson [mailto:henrik.jansson4@comhem.se] 
Skickat: den 13 januari 2016 15:44 
Till: Information 
Ämne: MEDBORGARFÖRSLAG 
Prioritet: Hög 

Ärende. 

S/\1.A !<(\,? :' }lJ]\J"-
1<0111111u11!;tyrvlsc11~ fiirvnf tni11g 

lnk 

Huvudsyfte: På allt sätt arbeta för att omdirigera tung och bullrande trafik till Salas ytterområden. 

Åtgärd 1: Tillse, att Evelundsleden verkligen blir den avlastning den är tänkt för. Enl. mail från 
Rune Wåhlin till mig 2015-11-19 har Trafikverket avslagit skyltning med motiveringen, 
att det"skulle bli svårt med tydligheten(!?) för förarna." Jag förutsätter, att fortsatta 
samtal och och kontakter med Trafikverket skall resultera i att Evelundsrondellen 
får tillämpad funktion. 

Åtgärd 2: Sörskogsleden återfår sin tidigare funktion som trafikavlastare, och att den märkliga 

skylten 
väg skylten Västeråsleden/Sörskogsleden omgående tas bort och ersätts med 

EJ GENOMFART. Detta skulle självklart återge denna led dess ursprungliga funktion 
som trafikavlastare och eliminera den trafikstörning, som numera drabbar boende inom 

Bryggeriområdet och Jakobbergsområdet. (Tidigare kontakter med Linda Hemlin och Rune 

Rune Wåhlin har nonchalerats). 

Åtgärd 3: Hastighetsbegränsning av vägsträckan från Evelundsrondellen och norrut fram mot ICA-

rondellen, förslagsvis 30 km/tim, event. 50 km/tim. Utmed sträckan bör också väg-gupp 
byggas. (Förslag om detta har tidigare presenterats Rune Wåhlin, som menar, att "detta 
är en transportled (javisst!) och måste hållas standardanpassad(!) för detta." Han är alltså 

helt kallsinnig inför mina förslag. Vet han inte, att det finns en Lokal Trafikstadga att til

lämpa? 

Övrigt: Rune Wåhlin har fått för sig,- som han meddelar mig i ett mail 2015-11-19,- att minska 

trafiken på Silvermyntsgatan(totalt hjärnsläpp hos trafikingenjören) och Ringgatan(javisst!). 

MED HOPP OM POSITIVA OCH VETTIGA ÅTGÄRDER! 

SALA 2016-01-13 . 

Henrik Jansson. 

1 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Medborgarförslag 

Datum: 2016-01-20 ------------------------·--------------------·----------------··------ --------------------···------· .... ---------··----· 
Namn: _Personal_varmsätra skola,_Agneta Sörengå rd,_ Marianne _Ericsson,_ Marianne Andersers, Sandra_ 

Gatuadress: Varmsätra ·-------- ·---·--------------------------------------------·----------------------·----------- -----------
Postnummer, ort: 733 92 Sala·----------------- ------------------- --------------------------------------- ------------------

Telefon: 0224-748572 

Förslagets rubrik: 
Köp av fastighet till förskola/fritids 

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

Varmsätra skola/fritid är en landsortsskola ca 7 km u tanför Sal a . På skolan finns f örskoleklass upp till 
åk 6 samt fritids. Vi är ca 11 0 elever på skol an och al l t fler söker sig hit f rån Sal a t ätort. Vi är i 
stort behov av lokaler för att kunna behålla och utveckl a verksamhe ten. 

Efterfrågan finns om att starta upp en förskola i Varmsätra. I dagsläget så går al l a av ortens barn i 
förskola inne i Sala . 

Vår tanke är att Sala kommun borde köpa in den närliggande fastigheten vid Varmsätra skola . Fastigheten 
står just nu tom, den kommer att komma ut till försäljning inom kort . Fast i gheten gräns ar till skolgården 
och skulle på ett naturligt sätt kunna införlivas. Vi har pratat med f ast i g hetsägaren som är positivt 
instäl ld till att sälja fastigheten till skola/förskoleverksamhet . 

Tanken med fastigheten är då att bedriva förskola/fritids där och på så vis frigöra utrymme i skolan för 
skolverksamhet . Även om det i nte s kul l e bedrivas förskola i f astigheten så skulle u trymmet kunna anvä ndas 
till annan skol - och fritidsverksamhet, vilket skulle kunna innebära att vi kan ta emot fler el ever från 
Salas tätort , vi l ke t efterfrågas. 

Jag godkänner att Sa la 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 

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

Virve Svedl und 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

vi rve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-747011 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 
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BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
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q Aktbllaga 

Medborgarförslag 

Datum: e,.Q\\,-O\ -tl,.S . 
Namn: ---R.o - i-/\ ... cle.rll'fO'l ______ oc"i--t\a1'1ctl'l'v\t. ___ \\tL\.rtf~W)----

Gatuadress: _134~ r~ '\cl -~i'\::::~::::~:~:::~~:~~:=::::~:::~:=::~:::::::~~~=::=:=:::: ______ _ 
Postnummer, ort: ___ L 3 3 "3Jo _ __s 0.. \o, ---------------------------------------------------------------

Telefon: ______ O 21 \.\ ~\ 5j1 051./ _____________________________________________________________ _ 

Förslagets rubrik: 

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

be11no. v 6.<j ~~-"Jo..r- o,.v N1&l"l'9~ fcJr ptolvl'?.I'\ a.d, f'/lol\llY'i., ro.i\:viivi<3 
Otv hlAndo.~ c~i.tl1"'9 rn I\\. S0W1 boe.111:le.. D8. Do.\\rie1V1 ha.r vi 
se..l.l ell t\\\-lc.qnvicle.. O.v bilho...L\l M€-d Mg_"g'\o.v&\<nin3c.r oGlri 
ol~c\.<.~\:-,1\'o'-'c\. i:,&, !;e.V\o.ce hd &r ~e,-l '""~"'jo. ,i'\< 'o\\b4f\'\ C\ u"'9c\ciMC1f 

mo.~ <1.po..-hc.'-<.lorer .S-oM cif\.C\ pä.. kv&\lst;d ,dl.<.o.r \.<.o.pp\t~C"li-.~ ISb"" 
S\o.t-1:o.t tUl(V\ nere p~ M&.-,,r-0\,i vsge ... (\/!il {cl 'Tri,n+'j;) Del'l ep~·ka'4V 
f~ t>'l{D3"-.6e fo.\.:1> \<ortle() 0.--J e., \S°-~n''j ocl, fl,a..o,\q&_ \Il\ 't \!.V\ 5t iV1d
&hilpe.,, t)e,f15\(,06~ w,.e,llo."' Ju.l oc.\.i l'l:j&,r. Pra.~Ctde...d! 1'11"'~ lS"-&_n'.,Qe-,s 

f "-fpq So: var fiir{,hv\C\d O'J(.,( U"j<jO\-v,l\t"\qS v~lct-Oqt'i\..,.C\ \::;örll\Y"Jcr 

r~ de..,-,q vei5 ?o\,se,., ar v.111t\errci\\o,~ ""t" de- \.icir &\1~<-\- o,H -f ~ 
\,"'\d 1-"e c\ p f o ~\e, i-,._c.,.\;. 

\J·, 0.nse.r G\.~ dt,\_ o_r onÖ~\ i dc,t_ QV -> V"..,J 
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: 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

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