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Gruvtornet Förvaltning AB har inkommit med en skrivelse avseende med förslag att 
Sala kommun ska arbeta för: 

• En bättre fungerande trafIklösning i trafikkorsningen vid in- och utfarten till 
Fridhem, förslagsvis en trafikrondelI. 

• En bättre lösning för de äldre och funktionshindrade att komma ut till 
Fridhemsomrädet, förslagsvis att Silverlinjens rutt läggs om så att den även 
omfattar Fridhem. 

• Hjälpa näringslivet och handeln i Sala med bra och rejäl skyltning så att 
handeln kan blomstra både på Fridhem och i centrum. 

Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret håller med om Gruvtornets 
bedömning att en översyn och åtgärder av trafiksituationen vid Fridhem krävs. 
Utredning kring val av lösning har lyfts fram i detaljplaneprocessen för Fridhem. 
Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under andra halvan av 2014. 
Frågan är dock inte enkel då trafiklösning, och dess finansiering, utreds och beslutas 
i nära samarbete med Trafikverket då dessa är väghållare på RV. 56. 

Den lokala linjetrafiken utreds av Västmanlands Lokaltrafik i tätortsutredningen. Att 
även förlägga linjetraflken till Fridhernsområdet är förslag som har inkommit tidigt i 
utredningen och bör beaktas. 

Det finns idag brister i gemensam och tydlig skyltning, bl.a. till Fridhernsområdet. 
Företagareentrum arbetar med frågan för att utreda skyltningen i Sala. Förslag 
kommer att presenteras före årsskiftet. 



Bilaga KS 2013/286/2 

Sid l (2) 

GRUVTORNET 
förvaltning 

Till: 

Kommunstyrelsen, Sala kommun 
Stora Torget 6 
73331, Sala 

Avseende trafiklösning vid Fridhem 

Kommunstyrelsen, 

Gruvtornet-koncernen har under åren 2012-2013 genomfört en utveckling av delar 

av Fridhernsområdet i Sala. 

När familjen Östs funderade på att aweckla sin möbelbutik så tog Gruvtornet vid 

och möjliggjorde en utveckling istället genom att bygga om hela fastigheten och fylla 

den med verksamhet. När f.d. Färnqvists inredningssnickeri gick i konkurs och ett 

femtontal anställda fick gå hem utan arbete så kunde Gruvtornet genomföra en 

fastighetsutveckling som slutligen ledde till att två nya företag kom till Sala, 

DollarStore och Cheapy. Detta har ledde i sin tur till att 15-20 arbetstillfällen 

återkommit till Sala. 

Vårt samarbete med Sala kommuns politiker och tjänstemän avseende 

bygglovsprocess och tekniska frågor kring denna fastighetsomvandling har 

fungerat väldigt bra och alla har varit mycket tillmötesgående och 

serviceminded. 

Utvecklingen av Fridhem är bra för Sala och det får också gehör hos befolkningen i 

Sala och Heby kommuner. Den stärker befintliga handeln och vi hoppas på att detta 

ska avspeglas i 2013 eller 2014 års handelsindex. Dock så behövs en bättre 

skyltning så att både Fridhernsområdet får en rejäl skylt som innehållsdeklarerar för 

biltrafiken mot Uppsalavägen vad som finns på Fridhem men även som talar om för 

de som kommit från Vittinge, Morgongåva, Norberg och Avesta vad som finns i 
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centrum och där fortsätta handla, gå på cafe, restaurang eller njuta av vår vackra 

stad (och vem vet, någon av dessa besökare kanske väljer att bosätta sig här?). 

Det som vi märkt av på sistone är att fler företag börjar bli intresserade av Sala och 

framför allt Fridhem eftersom det numera rör sig mer kunder på området, vilket är 

mycket positivt. Det som gör mig orolig är dock att vi inte har en bra trafiklösning vid 

in- och utfarten till området. Vänstersvängen när man kommer med bil från Sala 

centrum är inte bra ur säkerhetssynvinkel och samtidigt så kan trafiken från Heby 

ibland komma med oroväckande hög hastighet in i trafikkorsningen. 

Många äldre har hört av sig till oss på Gruvtornet för att förmå oss att skriva till 

politikerna angående deras bekymmer. Det är nämligen inte lätt om man är till åren 

kommen och ska behöva gå med rollator till Fridhernsområdet och inga vettiga 

allmänna transporter finns att tillgå. 

Från Gruvtornet vill vi därför föreslå Sala kommun att arbeta för: 

• en bättre fungerande trafiklösning i trafikkorsningen vid in- och utfarten till 

Fridhem, förslagvis en trafikrondell. 

• en bättre lösning för de äldre och funktionshindrade att komma ut till 

Fridhernsområde!, förslagsvis att Silverlinjens rutt läggs om så att den även 

omfattar Fridhem. 

• hjälpa näringslivet och handeln i Sala med bra och rejäl skyltning så att 

handeln kan blomstra både på Fridhem och i centrum. 

Med önskan om ett gott tillmötesgående och en snabb ärendehantering, 

Sala den 13 november 2013 

Marcus An e (.1.... __ _ 

Gruvtornet Förvaltning AB 


