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Svar på medborgarförslag om omstartsstation i Gullvalla 

Christer Sahlin har den 19 mars 2012 inkommit med rubricerade medborgar

förslag. Förslagsställaren föreslår att beslutar om en station för avfall i Gullvalla. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden. 

Tekniska nämnden/förvaltningen skriver i sitt yttrande att tekniska förvaltningen 
redan inplanerat att bygga en omstartsstation i Gullvalla, byggnationen påbörjas 
tidigast hösten 2012 dock. Det planeras att ställa ut krälskåp för plast, plåt, glas samt 
bioavfall och en moliksbehållare ska grävas ned för restavfallet. En tidningscon
tainer kommer att ställas ut från VafabMiljö AB . 

Med hänvisning till ovanstående förslår jag att ledningsutskottet förslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Sammanträdesdatum 

§ TKN 39 

2012-05-14 

Medborgarförslag om omstartsstation i Gullvalla 

INLEDNING 
Christer Sahlin i Gullvalla har skrivit ett medborgarförslag där han föreslår att en 
omstartsstation byggs i Gullvalla, 

Beredning 
Ordförande Magnus Eriksson (SBÄ) föredrar ärendet. 

Bilaga TKN 2012/23/1, Medborgarförslag daterat 2012-03-18, 

Bilaga TKN 2012/23/2, Yttrande från förvaltningen daterat 2012-04-24, 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-02, § 28. 

BESLUT 

Tekniska nämnden beslutar 

att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse daterad 2012-04-17 att 
förvaltningen redan har inplanerat byggnationen av omstartsstationen i Gullvalla, 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Omstartsstation i Gullvalla 
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Jvo 1.'1 / 't b ct 

Tekniska förvaltningen har redan inplanerat att bygga en omstartsstation i Gullvalla. 
Byggnationen kommer att påbörjas så snart ekonomin i renhållningstaxan tillåter 
det, tidigast hösten 2012. Tekniska förvaltningen har det senaste året koncentrerat 
sig på att minska mängden grovavfall med nedgrävning av moloksbehållare och 
utbyte av containrar på befintliga omstarter. 

Vi kommer att ställa ut kärlskåp för plast, plåt, glas samt bioavfall och en 
moliksbehållare ska grävas ned för restavfallet. En tidningscontainer kommer att 
ställas ut från VafabMiljö AB om de tillåts att fortsätta samla in tidningspapper. 

~/FÖRVALTNINGEN 

/1t~~ 
Kent Karlsson 
enhetschef 

SALA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Vaxel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Kent Karlsson 
Enhetschef 

Kent.Karlsson@sa!a.se 
Direkt: 0224-558 86 
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Stora Torget 1 
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2010-09-09 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
73325 Sala 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 

Direkt: 0224-551 03 


