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MEDBORGARFÖRsLAG 

Cykelvägar i Sala kommun- cykelväg till Ryttargård en, SORF 

Medel finns avsatta för utbyggnad av cykelvägnätet i Sala kommun. Det är då viktigt att se 
till att framför allt barn och ungdomar lätt kan ta sig till skolor och fritidsaktiviteter. En 
anläggning, i vilken det bedrivs sådan verksamhet, är Ryttargården. Verksamheten sköts 
av SORF, en ideell förening som ägs och drivs av medlemmarna. Antalet medlemmar 
uppgår i dagsläget till ca 500 personer, både barn, ungdomar och vuxna. 

På Ryttargården bedrivs bland annat ridskola, ungdomsverksamhet, ridläger, 
privatträningar och en del tävlingsverksamhet. Den fungerar även som fritidsgård. 
Personaljledarejlärare finns på Ryttargården varje vardag kl 07.00- 21.00 och på helger 
kl 07.00 - 18.00. Ett samarbete med Salas skolor finns, både grundskolor och gymnasier 
(främst Ösby). 

Ca 50 000 personer trafikerar vägen ut till Ryttargården under ett år. Många barn, 
ungdomar och vuxna cyklar eller går ut till verksamheten. Det är mycket angeläget att en 
säkrare gång och cykelväg anläggs hela vägen ut till anläggningen. En del otäcka tillbud 
har inträffat, men lyckligtvis inget allvarligare ännu. Under vinterhalvåret är det väldigt 
smalt och också svårt att upptäcka någon på cykel. Det är mycket trafik och vid tävlingar 
på anläggningen åker många bilar med hästsläp och även lastbilar med hästar i. 

Vi anser inte att trafiksäkerheten för barn och ungdomar är tillräckligt hög i dagsläget. Vi 
anser att en belyst cykelbana ut till Ryttargården bör ha högsta prioritet. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Sala kommunfullmäktige beslutar 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att med avsatta medel prioritera en utbyggnad av 
gång- och cykelväg till Ryttargård en. 

Sala i februari 2013 

För Styrelsen Salaortens Ryttarförening 
Vgv 

Adress: SORF, Vallby Ryttargård 100,733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64, Fax: 0224- 174 50 
Bankgiro: 447-2536, E-post: sorfisala@sheab.net. Hemsida: www.sorf.nu 



Bilaga KS 2013/91/1 

1 (2) 
2013-03-18 

DIARIENR: 2013/94 

SALAKOMMUN 
Komm11nstvrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp ' llnk. 20!3 ~03- 2 7 

Svar på medborgarförslag om cykelväg till Ryttargården, SORF 
Styrelsen för Salaortens Ryttarförening inkom den 18 februari med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår Sala kommun att med avsatta medel 
prioritera en utbyggnad av gång- och cykelväg till Ryttargården. 

Förslagsställarna skrivet att det är viktigt att se till att barn och ungdomar lätt kan ta 
sig till skolor och fritidsaktiviteter, såsom aktiviteterna på Ryttargård en. 
Verksamheten sköts av SORF som är en ideell förening med ca 500 medlemmar. 
Ryttargården bedriver ridskola, ungdomsverksamhet, ridläger, privatläger och en 
del tävlingsverksamhet Ryttargården fungerar också som fritidsgård och är 
bemannad vardag kL 07.00-21.00 och helger kl. 07.00-18.00. Det är angeläget att en 
belyst gång- och cykelväg anläggs hela vägen ut till Ryttargården då många cyklar 
dit. 

Trafikverket är ansvarig för länsväg 843 från Norrberg till Ryttargårde n. Det är de 
som ansvarar för byggnation av gång- och cykelvägar utefter det statliga vägnätet. 
Dock har kommunen en roll som eventuell medfinansiär. 

2011 yttrande sig tekniska kontoret om prioriteringsordningen för medfinansiering 
av gång- och cykelvägar utefter det statliga vägnätet. Gång- och cykelväg till 
Ryttargården fanns upptaget som prioritet 1 (högsta prioritet) på listan med 
motiveringen: 

Sträckan till Sala ridhus utnyttjas till stor del av ungdomar som går eller cyklar till 
ridhuset. Sala kommuns önskan är att fler som i dagsläget tar bilen byter ut denna mot 
att gå eller cykla. 

Även säkerhetsaspekten för de som redan går eller cyklar till anläggningen är ett 
motiv för prioriteringen. 

Tekniska kontoret gör bedömningen att medel till medfinansiering måste tillsättas 
för att möjliggöra statlig prioritering för byggnation. Tekniska kontoret bedömer att 
gång- och cykelvägar till Ryttargården är aktuellt att lyfta fram för prioritet och 
medfinansiering till Trafikverket 

Det är synnerligen angeläget att skyndsamt att åstadkomma ökad säkerhet för gång
och cykeltrafikanter till Ryttargårde n. Frågan om kommunal medfinansiering 
överlämnas till arbetet med strategisk plan 2014-2016. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun. info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 022.4-51100 



Kommunstyrelsen 

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

att kommunstyrelsen beaktar i strategisk plan 2014-2016 behovet av och 
kommunal medfinansiering till ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter till 
Ryttargården 

anse medborgarförslaget bifallet 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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YTTRANDE 

Yttrande på medborgarförslag angående cykelväg till 
Ryttargården, SORF 
Tekniska kontoret har getts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget om att 
avsätta medel och prioritera en utbyggnad av gång- och cykelväg till Ryttargården. 

Trafikverket är ansvariga för landsväg 843 från Norrberg till Ryttargården. Det är 
Trafikverket som ansvarar för byggnation av gång- och cykelvägar utefter det 
statliga vägnätet. Dock har kommunen en roll som eventuell medfinansiär. 

2011 yttrade sig tekniska kontoret (tjänstemanna yttrande) om 
prioriteringsordningen för medfinansiering av gång- och cykelvägar utefter det 
statliga vägnätet. Gång- och cykelväg till Ryttargården fanns upptaget som prioritet 
l (högsta prioritet) på denna lista med motiveringen: 

Sträckan till Sala ridhus utnyttjas till stor del av ungdomar som går eller cyklar till 
ridhuset. Sala kommun önskan är att fler som i dagsläget tar bilen byter ut denna mot 
att gå eller cykla. 
Även säkerhetsaspekten för de som redan går eller cyklar till anläggningen är ett 
motiv för prioriteringen. 

Tekniska kontoret har i gällande strategiska planen 2013-2015 inga medel avsatta 
för medfinansiering av gång- och cykelvägar. I Tekniska kontorets förslag till ny 
strategisk plan och i yttrande till Länsstyrelsen, angående kommunens 
prioriteringar för medfinansiering av gång- och cykelvägar utefter det statliga 
vägnätet, är lv 843 till Ryttargården inte upptaget. 

Tekniska kontoret gör bedömningen att medel till medfinansiering måste tillsättas 
för att möjliggöra statlig prioritet för byggnation. Tekniska kontoret bedömer att 
gång- och cykelväg till Ryttargården är aktuellt att lyfta fram för prioritet och 
medfinansiering till Trafikverket under nästa planperiod 2015-2017. 

En omprioritering kring detta kan göras om andra politiska beslut fattas. 

SALA KOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-74 70 00 

tekniska@sala.se 

www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

Lisa. G ra nstrom @sala. se 
Direkt: 0224-74 75 61 
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i ' ( ,;~ . ,1 () WU&c jtQ{fJuv-
! ' 

Cecilia Jlm!holm 
ledamot 
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Berit Lundqvist 
sekreterare 
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Anna Andersson 
tf verksamhetschef 
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