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Övertagande av flytbrygga och gångbro från Måns Ols Sällskapet

INLEDNING
Måns Ols Sällskapet har låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro på kommunens

mark vid Måns Ols-området. Dessa två anläggningar vill sällskapet nu att kommunen

övertar ansvaret för. Anläggningarna uppfördes under  2017  och har projekterats

och anlagts i samråd med berörda verksamheter inom kommunen. Erforderliga lov

och dispenser har beviljats.

Beredning

Bilaga KS  2019/ 144/ 1, missiv — övertagande av tlytbrygga och gångbro från Måns

Ols Sällskapet

Bilaga KS  2019  /  144/ 2, skrivelse från Måns Ols Sällskapet

Verksamhetsutvecklare Anton Sjöberg föredrar ärendet.

Yrkande

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  Sala kommun övertar anläggningar i enlighet med Bilaga KS  2019/144/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ag Sala kommun övertar anläggningar i enlighet med Bilaga KS  2019 /144 /2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Övertagande av flytbrygga och gångbro från Måns Ols-sällskapet

BAKGRUND

Måns Ols-sällskapet har låtit uppföra en flytbrygga och en gångbro på kommunens

mark vid Måns Ols-området. Dessa två anläggningar vill sällskapet nu att kommunen

övertar ansvaret för. Dessa anläggningar uppfördes under  2017  och har projekterats

och anlagts i samråd med berörda verksamheter inom kommunen. Erforderliga lov

och dispenser har beviljats.

KONSEKVENSER

Inga garantier eller andra åtaganden följer med vid övertagandet och driften av

dessa kommer att belasta gata-/parkenheten på Samhällsbyggnadskontoret.

FÖRSLAG TILL BESLUT
a_tt  kommunen övertar dessa två anläggningar.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anton Sjöberg

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224—74  70 00 Verksamhetsutvecklare

Box 304 Fax:  0224-188  50 anton.sjoberg@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  74 07

www.sala.se
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Måns  Ols  Sällskapet
-  Överlåtande av flytbrygga och gångbro till Sala kommun

Syftet med denna skrivelse är att framlägga för Sala kommun att Måns Ols Sällskapet har för

avsikt att, utan krav på ersättning, överlåta uppförd flytbrygga och gångbro.

Den ideella föreningen Måns Ols Sällskapet bildades vid ett möte på Måns Ols Utvärdshus

den 1 oktober 2013. Föreningen syfte och ändamål är att verka för att bevara Måns Ols

naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur och

rekreation. Verksamheter som finns i området, turism samt områdets historiska värde kopplat

till Sala Silvergruva ska beaktas och främjas.

Sällskapet har genomfört ett antal projekt inom Måns Ols—området och flertalet projekt är

pågående och planerade. Under 2017 har sällskapet uppfört en flytbrygga mellan kallbadhus

och värdshus, till en kostnad av ca 290 tkr, samt en gångbro över Grissbachs kanal, till en

kostnad av ca 110 tkr.

Både flytbryggan och gångbron är placerade på kommunens mark. Uppförandet har skett i

nära samarbete med Sala kommun. Exempelvis har bygglov för nybyggnad/återställande av

brygga inlämnats till kommunens Bygg— och milj öenhet och dialog har först med

kommunekologen gällande strandskyddsfrågan.

Bryggans utformning och lokalisering framgår av nedanstående situationsplan som också

utgör själva bygglovhandlingen.
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Gångbrons utformning går i linje med de gångbroar som kan återfinnas i Sala stads

parkmiljöer (se fotografi nedan). Gångbron är lokaliserad i anslutning till Måns-Olsvägen.
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Måns Ols Sällskapet har beslutat att sällskapet ska se över förutsättningarna att överlämna

bryggan till Sala kommun, utan krav på ersättning. Overlåtandet föreslås ske inom en snar

framtid.

Med vänlig hälsning

Christer Ekman

Ordförande, Måns Ols Sällskapet


