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Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

UlfWestman inkom den 23 april2014 med rubriceratmedborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att rondeller i Sala bör utnyttjas till att marknadsföra Sala 
centrum, främst den första rondellen från Enköpingshållet. 

Tekniska kontoret och Företagarcentrum har yttrat sig över medborgarförslaget 

Sala kommun är positiv till förslaget att läget borde utnyttjas för att marknadsföra 
Sala. Vägen och marken ägs av Trafikverket och därför måste dialog föras med dem. 

Idag finns inga medel avsatta för att genomföra förslaget Tekniska kontoret har 
ingen möjlighet att ta ansvar för skötseln i en så trafikerad miljö, vilket skulle bli en 
följd av att kommunen gör en förändring på Trafikverkets väg. 

Trafikverket har kontaktats rörande skötseln av rondellen. 

Många kommuner har nyttjat infarter och rondeller för marknadsföring av utbud 
ochfeller attraktivitet. Medborgarförslaget är intressant. En seriös dialog med 
Trafikverket om iordningsställande och drift av utsmyckning av "strategiska" 
infartsrondeller bör upprättas 

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

att medborgarförslaget är bifallet 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o lov .ra p p@ sa la.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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YTTRANDE 

Medborgarförslag om utsmyckning av rondell. 

Medborgarförslag har inkommit angående utsmyckning av Salas rondeller för att 
marknadsföra centrum. Främst rör det sig om första rondellen från Enköping. 
Tekniska kontoret och Företagarcentrum har fått möjlighet att yttra sig i frågan. 

Vi håller med förslagsskrivaren att läget borde utnyttjas för att marknadsföra Sala 
och ställer oss därmed positiva till förslaget. Dock äger inte Sala kommun vare sig 
väg eller marken och därför måste dialog med Trafikverket föras. Idag finns inga 
medel avsatta för utsmyckning vilket krävs för att genomföra förslaget. Tekniska 
kontoret kan dock inte ta ansvar för skötseln i en så trafikerad miljö, vilket skulle bli 
följden av att kommunen gör en förändring på trafikverkets väg. Vi har kontaktat 
trafikverket rörande skötseln av rondellen. 

Sala 27 maj 2014 
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.~KfltM/111( rfl1tWIIA;V 
Kristin Hedman 

stadsträdgårdsmästare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Trafikingenjör 
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Titti Norling 

Turismstrateg 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

JennyJutin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
jenny.julin @sala.se 

Direkt: 0224-747566 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-04-23 

Namn: Ulf Westman 

Gatuadress: Parkv. 2 

Postnummer, ort: 73393 Sala 

Telefon: 070 5375131 

f~rslagets -rubrik: 
Utsmyckning av rondell 

Beskliv·:och mOtiVera ditt förslag: 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

J .salas närOmråde finns ett antal rondeller som bör utnyttjas till att marknadsföra Sala centrum. 
Vid den första rondellen från En köpingshållet passerar tusentals bilister från 5th lm -Dalarna. 
Idag finns där bp ra en gräsmatta och ingen reklam för Sala. 
Här borde finn-as ngt som uppmanar dessa bilister att besöka Sala. 
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vad som ~r lämPuiast återstår att se. 
Mvh Ulf Westman ' 
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,lag g·odkänn'ei'<atfSala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 

Jag godkfihrie'r ~ven att mitt ärende publiceras på kommunens hemsid a. 

51\LAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 3,04 

?33 25 Sala 
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Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.sved lund @sala.se 
Direkt: 0224-74 7011 


