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Svar på motion om  klassisk  arkitektur i centrala Sala

INLEDNING

Magnus  Edman  [SD] inkom  den 25 februari 2019 med en motion om klassisk

arkitektur i centrala Sala.

Motionären vill att Sala kommun ska arbeta för att vid varje nybyggnation i de

centrala delarna av Sala, särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur.

Beredning

Bilaga KS 2020/123/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/123/2, protokollsutdrag —BMN § 67, 2019—08-27

Bilaga KS 2020/123/3, remissvar Bygg och Miljö

Bilaga KS 2020/123/4, motion  från Magnus Edman  (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt bifalla motionen.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

att bifalla motionen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Anders Wigelsbo

Svar på motion om klassisk arkitektur i centrala Sala

Magnus Edman  (SD) den 25 februari 2019 med rubricerad motion

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att Sala kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation i de centrala

delarna av Sala särskilt beakta och främja en mer klassisk arkitektur

Motionärerna skriver att i de centrala delarna av Sala haren alltmer splittrad

arkitektur fått utgöra normalbilden. Det ter sig mestadelsi uttryck genom att

modernistisk arkitektur fått mer plats. Ibland direkt i anslutning till äldre byggnader

eller på bekostnad av äldre byggnaders plast och synlighet.

Motionären anser att det finns ett både ett estetiskt och ett historiskt värde att

bygga vidare på den arkitektur som format Sala under 1800-talet och tidigt 1900—tal.

Nyrenässans, gotisk och nybarock, det som i folkmun kalls för klassisk arkitektur.

Undersökningar visar att många människor föredrar byggnader av klassisk

arkitektur framför mer post-modern stil.

Motionären anser att när nybyggnation sker i de centrala delarna av Sala är det inte

bara av vikt att beakta människan behov av estetiskt tilltalande miljöer. Det är också

av vikt att utforma stadens identitet med respekt för dess historia.

Motionen har remitterats till Bygg—och miljönämnden föryttrande.

i yttrande framgår att Bygg-och miljönämnden delar uppfattningen att det är viktigt

vid byggande  i  Sala centrala delar att ta vara på stadens karaktär och kulturvärden
och att bygga i en skala och med ett formspråk som överensstämmer med denna.

Nämnden tycker även att det är viktigt att den småskalig och värdefulla bebyggelse

som finns i staden bevaras och inte förvanskas.

Bygg-och miljönämnden kan i sitt arbete jobba med rådgivningi de fall de byggande
tar kontakt i god tid, och vid sin behandling av byggärenden hänvisa till de ganska

allmänt hållna bestämmelser om utformning och anpassning av bebyggelse som

finns  i  8 kapitlet Plan-och bygglagen. Men för att dessa ska kunna tillämpas med

skärpa behövs stöd i kulturmiljöprogram och bestämmelseri detaljplanerna.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224—188 50 anders.wigelsbo@sala.se
733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224—74 71 00

www.sala.se
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Bygg-och  miljönämndens  arbete med dessa frågor skulle underlättas om de  gamla

detaljplanerna, som behöver ses över och justeras även av andra skäl, samtidigt

kompletterades med utformningsbestämmelser i den omfattning det kan anses

lämpligt.

Ett bifall av motionen skulle i praktiken innebära att Sala kommun i

detaljplanearbetet särskilt ska beakta bevarandet av stadens karaktär, så att den

klassiska arkitekturen och dess formspråk och skala bevaras.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&bifalla motionen

,.

&
Anders Wigelsbo  (  C  )
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr SBN 2019-000281

lnternremiss  — Motion om  klassisk arkitektur i centrala Sala

INLEDNING

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att Sala kommun aktivt ska
arbeta för att vid nybyggnation i de centrala delarna av Sala särskilt beakta och
främja en mer klassisk arkitektur.

Beredning

Bilaga BMN 2019/67/1, tjänsteyttrande, 2019-08-12.

Bilaga BMN 2019/67/2 remisshandlingar, 2019-05-29.

EnhetschefLena Karlsson föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande Peter Molin (M) yrkar
att bygg- och miljönämnden antar byggenhetens yttrande enligt bilaga
BMN 2019/67/1 som  sitt  eget.

BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar

a_tt anta byggenhetens yttrande enligt bilaga BMN 2019/67/1 som sitt eget.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkandee  )  _

\MV 23/7128.
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Dan Ola Norberg

SALA KOMMUN

212000-2098

Svar på internremiss gällande motion om klassisk arkitektur i

centrala Sala.

Bygg- och miljönämnden har  fått  en internremiss gällande en motion om klassisk

arkitektur i centrala Sala, dnr 2019/280. I motionen yrkas att Sala kommun aktivt ska

arbeta för att vid nybyggnation i de centrala delarna av Sala särskilt ska beakta och

främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens intentioner.

Bygg- och miljönämnden delar uppfattningen att det är viktigt vid byggande i Salas

centrala delar att ta vara på stadens karaktär och kulturvärden och att bygga i en skala

och med ett formspråk som överensstämmer med denna. Nämnden tycker även att det

är viktigt att den småskaliga och värdefulla bebyggelse som finns i staden bevaras och

inte förvanskas.

Under senare år har det inte varit någon stor omfattning på nybyggandeti centrala Sala.

Den med dagens ögon kanske mindre lämpligt utformade bebyggelse som tillkommit

tidigare kan vara ett resultat av dels svårigheter att styra utformningen, men även av

olika inställningar som rått i fråga om i vilken omfattning den nya tidens stilideal ska få
göra sig gällande.

Bygg- och miljönämnden kan i sitt arbete jobba med rådgivning i de fall de byggande tar

kontakt i god tid, och vid sin behandling av byggärenden hänvisa till de ganska allmänt

hållna bestämmelserna om utformning och anpassning av bebyggelse som finns i  8  kap 1

plan- och bygglagen. Men för att dessa ska kunna tillämpas med skärpa behövs stöd i

kulturmiljöprogram och bestämmelser i detaljplanerna.

De detaljplaner som gäller för huvuddelen av Salas centrala delar är gamla och innehåller
inga tankar eller bestämmelser om kulturvärden eller utformning med hänsyn till dessa.

I  den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad, anges betydelsen av den

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som en viktig faktor för stadens attraktivitet och

betydelsen av att bevara och bygga vidare på denna. Men det som sägs i översiktsplanen

kan bara användas för information och rådgivning och fungerar inte som bindande

bestämmelser.

Bygg- och miljönämndens arbete med dessa frågor skulle underlättas om de gamla
detaljplanerna, som behöver ses över och justeras även av andra skäl, samtidigt
kompletterades med utformningsbestämmelser i den omfattning det kan anses lämpligt.

Byggenheten

Dan Ola Norberg

stadsarkitekt

Postadress Besöksadress Telefon Exp.

Box 304 Stadshuset 0224-74 70 00

733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo©salase
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Motion om klassisk arkitektur i  centrala  Sala

I de centrala delarna av Sala har en allt mer splittrad arkitektur fått utgöra normalbilden. Det

ter sig mestadels i yttryck genom att modernistisk arkitektur fått mer plats. Ibland direkt i

anslutning till äldre byggnader eller på bekostnad av äldre byggnaders plats och synlighet.

Vi anser att det både finns ett estetiskt värde och ett historiskt värde att bygga vidare på den

arkitektur som format Sala under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Nyrenässans, gotisk och

nybarock, de som i folkmun kallas för klassisk arkitektur.

Att smaken är som baken gällande arkitektur kan delvis vara sant men av de undersökningar

som görs så visas en entydig bild. Människor föredrar byggnader av klassisk arkitektur

framför mer post—modern. lvår närhet har en undersökning gjorts i Västerås där trenden var

tydlig. De byggnader som invånarna uppskattade mest var i klassisk arkitektur och sedan

omnämndes i fallande skala modernare arkitektur mot bottenplaceringar.

Det är förvisso inget märkligt eftersom underlaget i undersökningen bestått av människor.

Och att människor mår bra av estisk stimulans finns det ännu mer forskning och arbete kring

bland annat inom vården.

Valet mellan post—modernismens avskalade entonighet och den mer utsmyckande och

levande klassiska arkitekturen blir därmed ett enkelt val för folkflertalet.

När nybyggnation sker i de centrala delarna av Sala är det inte bara av vikt att beakta

människans behov av estiskt tilltalande miljöer. Det är också av vikt att utforma stadens

identitet med respekt för vår historia.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på:

- Att Sala kommun aktivt ska arbeta för att vid nybyggnation ide centrala delarna av

Sala särskilt ska beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt motionens

intentioner.

För Sverigedemokraterna Sala

Magnus dman, gruppledare


