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§ 193 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs "Hästar" från
Äkra-området till stadsparken

INLEDNING

Medborgarförslaget är väckt av  Mats  Lundmark den 15 december 2017 och går ut

på att Lennart Lindbergs skulptur "Hästar", som i dag står på Äkraområdet, flyttas

till stadsparken.

Beredning

Bilaga KS  2019 /175 / 1, medborgarförslag — flytta Lennart Lindbergs ”Hästar" från

Åkraområdet till stadsparken

Bilaga KS  2019 /175 /2, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

Yrkande

Anders Wigelsbo (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild
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Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen

&315/ rfr/"lr?; ;),/,'Uffiyyncnc ) ”(( 4/ (>() W4 *  ,,) )6: VC J  ”ÖA/t pli/Z

C/CåQåa [*]/21,25,” {LL/H ,/7 _g_ C9C~// (Ä; 0/5"? Ct/Ä/f //? Zlfi/q

((?/Zl bli/A Lom L/KÄa/K /) _s fl: [;(—_; !  h"? /c’:’ ”/5474 )ljwfl/J/écfl

fl E/f/jfji—L/f (Kw/CMI V210! )”)åigo/i ”03714”l/(Ja/liffjfig'dgjÄ)/l/

(ll lif/Col "? m/lYJ7J—3/10f ’Fc? VA H U GW  *  //) ”Hä—S'f*€/*% "

Bilagor

D Förslag

D Motivering

7.

Underskrift

Datum och underskrift
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Svar på medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs

"Hästar” från Äkra-området till Stadsparken

Förslagsställaren inkom den 15 december  2017  med rubricerat medborgarförslag.

Medborgarförslaget går ut på att Lennart Lindbergs skulptur "Hästar", som idag står

på Äkraområdet, ska flyttas till stadsparken.

Liknande förslag har inkommit flera gånger under årens lopp.

Detta visar på att Salaborna tycker att skulpturen är vacker, och gärna vill göra den

mer synlig. Den aktuella skulpturen ägs dock inte av Sala kommun, utan av

Salabostäder.

Huruvida skulpturen ska flyttas eller ej är med andra ord inte en fråga som Sala

kommun äger rådighet över, utan en eventuell sådan diskussion får föras med

Salabostäder.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_ttan med orgarförslaget besvarat.
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