
 

 

Motion till kommunfullmäktige i Sala
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Ordet medborgare definieras enligt ordboken som en person som i
rättsligt avseende tillhör en viss stat, dvs har lagligt skydd av den
och lagliga skyldigheter mot den.

Enligt ordboken är invånare en person som räknas som
stadigvarande bosatt i visst område, på viss plats eller dylikt.

Sala kommun använder ordet medborgare exempelvis i
medborgarkontor, medborgarförslag och medborgardialog. Det
kan upplevas som exkluderande och begränsande. Ordet
medborgare känns i dagens samhälle förlegat. Region
Västmanland använder ordet invånare istället, Sala kommun
borde följa deras exempel.

Vi yrkar därför

att Sala kommun byter ut ordet medborgare mot invånare i
adekvata begrepp.

Sala 2017-06-15
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Johanna Ritvadotter (V)
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Maria Arvidsson (V)
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Medborgarförslag..

Återvinningavrivningsmaterial.

Borde inte Sala kommun, som många år har hävdat att den sticker ut som en kommun som sätter

miljöansvar högt på agendan, kunna kräva att den som inom kommunen avser att riva en fastighet,

för att få rivningstillstånd, skall förbinda sig att tillvarata allt rivningsmaterial för att återvinnas?

Alltså »-t.ex. återvinn alla tegelstenar vid rivning av fastigheter med fasader murade med fasadtegel!
Det borde gälla alla byggnader—även de på gamla lasarettsområdetl

Allt betongmaterial kan ocksåtillvaratas och krossasför att användastill fvllnadsmaterial eller något
liknande. Banverkets gamla betongsyllar krossas ju.

Alla metaller är detju inget snackom annat än att tillvarata.

Det måste väl vara klimatsmart att ta tillvara det med mycket energi framställda teglet och betongen

i stället för att lägga det pä någon avfallsdeponi. Vi skulle på så sätt också kunna spara på det

naturmaterial som vi nu gör vårt byggtegel och vår betong av.

Vi kunde väl sysselsätta många arbetslösa svenskar med att rensa teglet från murbruksrester även

om det till en början skulle vara tillfälligt eller bara säsongsvis.Ett meningsfullt jobb som ger snabbt

synligt resultat och säkert ett någorlunda bra ekonomiskt resultat och framförallt ett stort steg för

miljön. En återvunnen tegelsten Lex. borde väl vara värd lika mycket som en nvproducerad??

Vi måste nu, genom att lägga om lite av våra levnadsvanor, göra allt som går för att våra barn och

barnbarn skall ha en chansatt få leva med ett någorlunda skapligt klimat,
/1/

Sala Kommun bör besluta om att tillämplig stadga införa regel om återvinning av rivningsmaterial

enligt ovan.

Med vänlig hälsning

. I/"';Wuza
Lars [VIJohnson

Dammgatan 11, 73338 Sala.



Marie Öhlund

Från: CarolaGunnarsson
Skickat: den 22juni 2017 11:12
Till: KommunInfo
Ämne: VB:Medborgarförslag

Medborgarförslag för hantering.
/Carola Gunnarsson  
Från: Lars-ErikHjelte [mailto:hjeltemedia@telia.com]
Skickat: den 21 juni 2017 23:30
Till: CarolaGunnarsson
Ämne:Medborgarförslag

Hej Carola!

Som bekant har Salaförlorat en fantastiskt duktig person som betytt sämycket för vår stads utveckling.
Bror-ErikAnderssonhar gått bort alldelesför tidigt. Jagtycker att SalaKommunskall hedra hansminne
genom att uppkalla en gata eller en plats med hans namn.

Mitt konkreta förslag är att Bror-EriksPlatsskapasvid Södra Esplanadenmellan GalleriaSalaTorgoch
restaurang Gillet 6 vilka båda är hansskapelser.

Vänlig hälsning

Lars-ErikHjelte
Hyttgatan 36 B
73332 Sala

0224-10566
0703306555

l
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Sala kommun Fmnkg-?:W 
Nledbcmzarférslag om cykelfi')'rbucL1)z°iGröna gången.

Salas vackraste promenadväg är ”Gröna gången”. Som namnet antyder så är den avsedd för gående.

Idag (l M8)gick vi , som vi ofta gör, till Måns Ols. På sträckan från Villa Lugnet till Måns Ols mötte

vi 13 cyklister. Det är tydligt skyltat på flera ställen efter vägen att det år en gångväg. Blåa skyltar

med en gående vuxen och ett barn vid handen. Cykla till Måns Ols ska man göra på cykelbanan

förbi Lärkan och genom Dalhem, inte på Gröna gången. Hår mötte vi dock cyklande ungdomar,

men också vuxna med barn. På flera ställen är det mycket trångt. Svårt för en gående och nästan

omöjligt för en person med barnvagn eller rullstol att möta cyklister.

Det måste gå att göra en tydligare skyltning att cykelåkning är förbjuden på gångvägen. Vid Villa

Lugnet skyms dessutom ”gåendeskylten” av en ymnig växtlighet. En del cyklister tolkar tydligen

skyltningen som att ”Jaha, här får man gå också”. ”Cykling förbjuden” eller liknande vore ett

tydligt budskap. Det skulle förhoppningsvis få några att välja en annan väg.

Sala ll augusti 2017

  
Birgitta Nordmark Lars Nordmark

Adress: Jakobsdalsgatan 8
733 33 SALA

Tel. 0224-164 11
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Typ av synpunkt: Synpunktlförslag

Vilken verksamhet rör det?: Förskola och grundskola

Beskriv här kort vad du vill framföra:

Förskola i Kila. .Jaghar som förslag att det borde öppnas en förskola i Kila. Borde finnas marknad för
detta då skolan är populär och finns då säkert syskon som går i skolan som har mindre syskon som
skulle vara intresserade av förskoleplats (Lämnar man på fritids så är det ju perfekt att lämna på förskola
samtidigt). Lokal borde kunna finnas i det gamla ålderdomshemmet.

Vill du att vi kontaktar dig?: Ja. Via e-post.

Namn (förnamn och efternamn): Emelie Jansson
Postadress (gata, postnummer och postort):
Tegvägen 7, 733 94 SALA

Telefon- eller mobilnummer: 0738031323

E-postadress: emelie.jansson.87@spray.se
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Sala Kommunfullmäktige .

Medborgarförslag om broschyr och guidade turer till Sala kommuns fornlämningar

Sala kommun är rikt på fornlämningar.Bosättningar frånjärnåldernoch framåtfinns på många
platser. Det är mer sparsamtmed bronsålderslämningar.Frånmedeltiden och framåtformligen
kryllardet av lämningar. Länsstyrelsen harett material, som kundevara utgångspunktför att ta fram

en lättillgänglig broschyr, med bilder, texter och kartor.Utifrån dettakunde arrangerasguidade turer
till lämningar, i den miljö där de befinner sig. Broschyren skulle kunnatas fram i samrådmed
kommunens olika Hembygdsföreningar. Kostnader?Egentligen inga alls. Gör kommunen det i egen
regi, så är det framtagningav folder som kostar. Intäkterfårman av guidade turer.Om folk utifrån
anlitas så blir det, utöver foldern, kostnader för arvode och milersättning.

Fornlämningarärspårefteräldremänskligverksamhetoch skyddasav kulturmiljölagen
(1988:950). Enligt denna är det förbjudetatt förändra,ta bort, skadaeller täcka över en
fornlämning, men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till ingreppi lämningen.

Enfornlämningkant ex varaboplatser,gravfält,ruiner,runristningar,hällristningar,fornborgar,
stensättningar,högar, rösen, husgrunderfrån förhistorisk, historisk och medeltida tid, kvarnar,
minnesmärken, lämningarefter kyrkor,slott och herresätensamt kulturlageri medeltida städer.
Nytt från 2014 är att en lämning, som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare, inte omfattas av det
allmänna skyddet för fornlämningar.Länsstyrelsen kan fornlämningsförklaralämningarsom är
yngre än 1850, om det finna särskilda skäl, med hänsyn till dess kulturhistoriskavärde.

Här följer en del sanningaroch sägner om ett urval av fornlämningari Sala kommun:

Odendisastenen
En runsten, som stårvid hembygdsgårdar i Fläckebo. Det sägs attdet var cn bonde som plöjde fram
den i sin åker. Stenen gick dock i två bitar.Den lagades och restes på nytt år 1900 där den nu står.
Stenen är rest av bonden Holmgöt över sin hustru,som sägs ha hetatDisa, men kallades Odendisa
och var husfru på Hassmyra. Stenarresta över kvinnor är mycket sällsynta. Inskriftenöversatt till
nusvenska lyder: ”Gode bonden Holmgöt lät resa stenen efter Odendisasin hustru.Det kommer
icke till Hassmyraen bättrehusñu som råderförgården.Rödballeristadedessarunor.Till Sigmund
varOdendisaen god syster”.

Minnesbyggnaden på Braheholmen
Holmen ligger i Fläcksjön, i anslutning till Axholms gård. Där finns en paviljong byggd 1807 av
greve Posse. Braheholmen ingick i godskomplexet Rörbo, som under 1500-talet ägdes av familjen
Brahe. Paviljongen är en förenklad miniatyr av det slott som en gång fanns där. 1598 lät Ebba
Brahes far, Magnus Brahe, bygga en större stenbyggnad på holmen, Axholms slott. Detta ärvde
Ebba. Hon testamenterade i sin turegendomen till sin son Pontus de la Gardie. l börjanav 1700-

talet övergavs slottet på Axholmen och förföll. Vid mitten av 1700-talet brannslottet och i slutet av
1700-talet fanns bara grunden kvar. Tidigt l800-tal tog familjen Posse, med hovmarskalken Knut

Possei täten, över Axholms gård. Det var sannolikt Posse som lät uppföranuvarandebyggnad på
holmen, som ett minne överAxholms slott. Den står på grundrestei'av slottet. Då tillkom också de

tavlorsom hängeri paviljongenoch föreställermotivfrånde sanningaroch sägnersomomgerEbba
Brahe och slottet. Den störstatavlan föreställer Ebbas och Jacob de la Gardiesbröllop.
Ebba hade haft en romans med Gustav ll Adolf, som var djupt förälskadi Ebba. Det sägs att Gustav



II Adolf red i sporrsträck från krigsfåltet för att hindra giñermålet. Han lät hästen simma 2 km över

Fläcksjön istället för att rida runt den, men han kom för sent. Änkedrottningen Kristina är med på

tavlan och ser mycket nöjd ut. Sägnen säger att hon förvarnadeEbba om att hennes son GustavII
Adolf inte skulle gifta sig med henne. Änkedrcttningen skrev med en diamantring på ett fönster till

Ebba: ”Det ena du vill det andra du skall, så brukar det gå i dylika fall”. Ebba svarade:”Jag böjer
mig för viljan din och finner mig i lotten min”. Ebba blev mor till 14 barn.

Runstenen vid Grällsta
Stenen står på ett gärde, väster om väg 56, strax efter avtagsvägenmot Sätrabrunn.Inskriften
översatt till nusvenska: ”Torbjörn och lngefast lät resa efter Sigtorn sin fader. Han blev död på

utfárd. Litle ristade runorna”. Stenen fördes i början av 1800-=taietav en bondeJansson i Grällsta till
hans hus, för att användas som trappsten vid boningshuset.Genastbörjadenattliga spökerier.
Bonden var tvungen att återföra stenen till gärdet.

Högen vid Boda
Högen ligghr mellan väg 70 och järnvägen, strax före södra infartsvägen till Boda (Gulla grind). En

fru Viberg, född 1891 har berättat att hennes morfar, född 1824 stod spetsgård vid en avrättning av

en Salabo. Den avrättades mor var med. Hon sa ”Är dom nöjda nu när de fått i sig en". Avrättningen

på högen ska ha varit 1844.

Runristning vid Österbännbäck
Runristningen står i Österbännbäck,intill väg 842, strax efter korsningenmed våg 840. Svårläst
runskrift, men lyder på nusvenska ungefär: ”Holger lät göra bron efter sin frände Ödgötoch Uinut

sin son”. Det är den enda runinskriñ som är ristad i ett jordfast blockoch av texten framgårdet att
det är en brosten.

Forsbo kvarn
Såg- och kvarnlämning vid Forsbo, söder om Forsön i Dalälven. En del av ruinen har varit såg, en

annan kvarn. Träöverbyggnaden revs 1963. På andra sidan forsen låg ett laxhus.

Husgrund i Fräbrunn
Hos Ann-Marie Johansson i Fräbrunn bevaras en sländtrissa som hittades i husgrunden. Där finns

en brunn, med 3meter ner till vattenytan. Brunnen har gett namntill byn. Det sägs att det slöts en
fred vid brunnen, varvid alla blev så glada att de kastade sina hättor i luften. De föll ned norrut på
ett berg, som fick heta Hättskär, men enligt Assar Jansson så har Fräbrunn fått sitt namn efter

brunnen som var helgad år Freja.

Runristning vid Sala Sockenkyrka
Stenen ligger mot kyrkväggens ena sida. Den är 3,9 meter läng och som mest 1,5 meter bred.

Runinskriften lyder på nusvenska: "Visäte och Halvdan lät hugga stenen efter Holme, sin fader, och

efter I-Iolmfast, sin broder. Livsten ristade dessa runor”.

Kolerakyrkogård, Sala Silvergruva
Ligger intill Bronäsgatan. Många fynd har gjorts av gravar med skelett, träkistor och spikar.

Utgrävningar har skett vid flera tillfällen från 1955, då av Else Nordahl. Rut Lindblom född 1907

hörde av sin far om en kamrat till hans far (född 1860)och arbetarevid gruvan, som hört att varje
gång man gick till arbetet i gruvan, så skulle man ha med sig en hink eller skopa med kalk, som

skulle hållas ut på platsen, som skydd mot pesten. I den norra delen fann man rester av en syllgrund,

tillhörande ett gruvkapell. På platsen fanns också spår av bränning av malm från l660-80-talet.

Murrester och stenradsrester härrörde från kyrkogårdsmuren. Kyrkogården ska ha använts fram till

mitten av l600-talet. Mynt har också hittats från Gustav Vasas och Johan Illzs tid. En grav med ett

kranium och halsjärn undersöktes noga. Individen saknade kista och hade ett oläkt lårbensbrott.
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Ekeby kvarn
Kvarnen låg intill Ekeby damm. Från gruvan rann ett vatten mot Ekebydamm. Dit fördes allt
avloppsvatten genom en sprängd och grävd kanal. Än bildade halvvägs till dammen ett fall, där

Jakob Matts kvarn byggdes på 1650-talet. Ekeby damm är förmodligen den äldsta konstgjorda

dammeni Sala. Två vattendrag mynnar'i dammen, ett från norr och ett annat från väster.Kvarnen
var en mjölkvarn, som utnyttjade vattnet på dess träg till Lillån. Den fanns kvar till 1964, då tre

ovarsamma gossai' lekte med eld och fick kvarnen att brinna ner. Idag påminner en kvarnsten, en

minnestavla och en transformatorstation om den tidigare kvarntrerksamheten. Kvarnen fanns redan

på 1540-talet. Den byggdes om på 1750-talet.

Smedsbo borg
Fornborg 85 x 60 meter, belägen vid Smedsbo (Tärna) , norr om väg 70. Begränsad av stup och mer

eller mindre branta sluttningar. Ringar av järn ska finnas på borgberget, enligt många sockenbor. De

användes till att förtöja båtar (vikingaskepp) vid. Ingen har dock sett eller kamrat visa några ringar.

Hela krönplatån upptas av en inre borg 55 x 45 meter.

Hällristningen mellan Tälje och Brunnsbo
Ãlvkvarn belägen söder om Tärna strax väster om väg 721. Johan Bertholtz i Gränsbo Llppger'att

han i sin ungdom hört en berättelse, som torde ha hänt kring 1850. En gumma, Rump-Margit, höll

en mörk kväll på att smörja älvkvarn, då en kapten boende på Torsbo korn ridande på sin svarta

häst, på gamla vägen, som förr gick över berghällarna. Det slog gnistor om hovarna på hästen.

Gumman trodde att det var den onde som kom ridande, varför hon förskräckt ropade: ” Snälle, goe

fan, ta mig inte än”.

Gravfält vid Kloberget _
Beläget i nordöstra Västerfärnebo på höger sida om Svartån, före Osby. 100 x som mest 60 meter,

bestående av ca 40 fornlämningar, rundstenssättningai' och tre högar. Enligt Erik Gustavsson i

Islingby så var det en kvinna som en gång ska ha ramlat utför den branta bergssidan mot Svartån.

Under sina försök att rädda sig upp ur vattnet klöste hon med fingrarna mot bergssidan. Därav

namnet Kloberget.

Undertecknad föreslår

att Sala kommun tar fram en broschyr över kommunens fornlämningar.

att Sala kommun anordnar guidade turer till ett urval av dessa lämningar.

att arbetet sker i samråd med kommunens olika Hembygdstöreningar.

Sala ?Sjuli 20175 f n/
,1 ,

If
r 7 v1

ti' 17/ 'I

Lars Nordmark_
Kornmuninvånare

Adress: Jakobsdalsgatan 8, 733 33SALA
Tel.: 0224-164 ll eller 0738-11 78 43



FÖRTECKNING ÖVER KÄNDA FORNLÄMNINGARI SALAKO   
 

Fläckebo
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Runristning 1. Odendisastenen, l-lassmyra (Fläckebo Hembygdsgård) . se ___ _
2. Söder om Gussjön

Mm.“ -_,__, 5

Hällristning 1. Söderom Gussjön (se runristning 2)
2. Norr om Hällsjön

Gravfält 1. Söder om FläCkSjÖl]
2. Öster om Fläcksjön, nära Vevde

Slott/Herresäte Braheholmen, väster om Fläcksjön

Fornborg l. Mänsboborgen, fornborg, söder om Fläcksjön
2. Norr om Hällsjön, vid Väster Vrenninge

Stensättningaz*1. Norr om Fläcksjön, vid Näs
. Sydost om Fläcksjön
. Öster om Fläcksj ön, norr om Vevde
. Norr om Rörbosjön, strax öster om 5.
. Norr om Rörbosjön, strax väster om 4.
. Vid Vedarsbo mellan Fläcksj ön och Gussjön
. Söder om Stävresjön

8. Norr om Hällsjön, strax väster om Svartån (se Fornborg 2). Intill 9.
9. Intill 8
10. Väster om Hällsjön

‘~JG\'~J‘I-l>La>l\.)

Kila

Runristning Grällsta, väster om väg 56, strax efter avfartsvägen mot Sätra Brunn.

Hällristning Öster om väg 56, till höger om mindre väg från Grällsta mot Kivsta.
Gravfält 1. Strax öster om väg 56, mellan vägen och Lillån, söder om Kila. Norr om 1.

2. Söder om 1

Kyrka/kapell Öster om väg 56, till vänster om vägen mot Kivsta.

Stensättningar' 1. Till höger om Salbohedsvägen, väg 256.före Gullvalla.
2. Öster om väg 56, söder om Grällsta, vid Lånsta
3. Söder om Kivsta, till vänster Om vägen mot Ilagalund.
4. Väster om väg 56, strax öster om Lillån.
5. Öster om väg U 737 och öster om Lillån. Intill 6.
6. Intill 5.

Kumla

Gravfält Väg U 723, strax söder om Vad, på vänster sida.

Stensättningar 1. Väg 70, till höger om vägen efter avfartsvägeir mot Husta.
2. Väg U 723, till höger om vägen, strax före Ransta.



Högar

Rösen

Möklinta

Runristningat'

Stensättning

Gravfált

Minnesmärke

Kvarn

Kyrka/ Kapell

Norrby

. Strax norr om korsningen väg U 723 och Lillån.

. Söder om Ransta, mellan järnvägen och en återvändsväg.

.Intill 4 och 6

. Intill 4 och 5.

‘~-.l@LJ''a-b-L».J_.

. Strax söder om Stensättning 7.

. Strax söder om återvändsvägen (Stensättning 4)

. Söder om korsning väg U 790 och Sagån.

. Intill väg U723 norr om Vallrum.

. Öster om I-Iagsta, till höger om korsningen mot Västerby. Intill 6.

. Intill 5.

. Ransta, norr om väg U 726, öster om Hällbyvägen.

. Kumla kyrkby, mellan Folkhögskolevägen och väg U 723.
9. Till vänster om väg U 790 före Sagân och Torskebo.
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10.Mellanväg 70 och järnvägen, strax före södra infartentill Boda. Intill ll och 12.
11.lntill 10 och 12
12.Intill 10 och 11.

1. Intill Stensättning 7.
2. Strax norr om Ransta till vänster om väg U 723, norr om Kärrbäcksbovägen.
3. Intill 2.

l. Vid Möklinta Gammelgård. Intill 2.
2. Intill l.
3. Österbännbäck. Intill väg U 842, strax efter korsningen med väg U 840.

Öster om väg U 835, söder om Östankil.

l. Sydost från Sunnankil. Intill 2.
2. Intill 1
3. Till vänster om korsningenväg U835 och väg mot Lisselbo.

Efter väg U 830, efter korsning med väg U 835.

Forsbo kvarn. Intill Dalälven, vid Forsön.

Intill väg U 835. Strax norr om vägens korsning med Kilsån.

Stensättningar 1. Till höger om väg U 790 från Torskebo.

Gravfalt

2. Intill l och 3.

3. Intill i och 2.

l. Söder om korsningen vägarna U 843 och U 844.
2. Till höger om väg U 790 mellan Sagân och infart motTorskebo.

. Strax norr om Ransta, väster om korsningen till Ransta by. Strax norr om Röse 1.



Sala socken

Husgrund Fräbrunn
historisk tid

. Öster om Kornmanstorp,öster om väg U 835.

.Intill l, 3, 4, 5, 6 och 7.

.Intill 1, 2, 4, S, 6 och 7.

.Intill 1, 2, 3, 5, 6 och 7.

.Intill 1, 2, 3, 4, 6 och 7.

.Intill 1, 2, 3, 4,5 och 7.

.Intill l, 2, 3, 4, 5 och 6.
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Husgrunder
förhistoriska
medeltida
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Byggnadsminne Mellan järnvägen och Ekebyvägen

Runristning Sala Sockenkyrka

Sala stad

Begravningsplats Sala Silvergruva, intill Bronäsgatan.

Kvarn Ekeby kvarn, intill Ekeby damm

Minnesmärke Minnessten, där Strâs postbud Elon Pettersson blev skjuten av Sala-ligan, Åkra

Tärna

Stensättningar l. Stensta, söder om väg 70, öster om Sagån. Intill 1.
2. Intill 2.

Fornborg Iilorr om väg 70, vid Smedsbo (Smedsbo borg)
Hällristning Alvkvarn mellan Tälje och Brunnsbo, strax väster om väg U 721.

Gravfält Söder om Bännebo, vid vägen mot Löt

Västerfärnebo

Stensättrtingar l. Öster om väg U 771, nordost om Hedåker, norr om Brobacke.
2. Norr om Salbohed, öster om väg U 771.

Gravfält l. Väster om Salbohedsvägen i Hörnsj öfors.
2. Söder om Salbohedsvägen, mellan Berg och Hällby.
3. Väster om väg U 766, öster om Berg (Selpungbacken)
4. Nordost om Västerfärnebo, höger sida av Svartån (Kloberget)

Runristning Norra Västerfärnebo,söder om Svartån (Prästgärden,nu på Gammelgärden)

Husgrund Strax söder om Starrkärret, intill Vägkorsningen mot Mälby.
historisk tid


