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Förslag till beslut om finansiering av gata inklusive 
vändpfan på Fridhem 

Företagarcentrums näringslivschef och kommunchefen har identifierat och har bra 
överblick över lediga lokaler i Sala såväl inom handel, industri som kontor. För tillfället 
finns ett antal intressenter som med rätt läge och lämplig lokal skulle välja Sala som 
etableringsort. En del avetablerarna vill köpa eller bygga sin lokal själv medans andra 
vill hyra. Just nu finns några intressanta etablerare som vill bygga på fridhemsområdet. 
För att möjliggöra för dessa och ytterligare etableringar behöver Sala kommun börja 
bygga väg från östra delen av Fridhemsgatan och österut för att på så sätt bidra till en 
positiv näringslivsutveckling. 

I dialog med en exploatör för en etablering av verksamhet på Fridhemsområdet har 
behovet av ny gatusträckning uppkommit. 

Gatan inklusive vändplan ska utformas enligt bilaga 1 till denna skrivelse. Eventuella 
justeringar kan krävas i samband med projekteringen, vilka diskuteras tillsammans 
med exploatören. 

Sala kommun kommer sköta driften av gatan inklusive vändplanen. Gatan inklusive 
vändplanen kommer ligga på kvartersmark, enligt nu gällande plan. 

Investeringen är ej upptagen i budgeten för 2012. Därför behöver medel för 
projektering och byggnation omfördelas. En precisering av kostnaderna för 
projektering fås efter offert från ramavtalsupphandlad konsult. Kostnaderna för 
investeringen presenteras efter projektering och kostnadsberäkning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att inom investeringsanslaget för gator och vägar prioritera anläggande av väg genom 
omdisponering inom befintliga objekt. 
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att uppdra till tekniska kontoret att projektera och bygga gata inklusive vändplan 
enligt bilaga. 

Sala kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Jan-Olof Friman 
Kommunchef 
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