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Svar på medborgarförslag om Föreningarnas Hus framtid 
Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala genom Veronica Andersson, Lissie Lindhult, 
Peter Pollak och Anna-Lena Hellblom inkom den 17 februari 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Föreningarnas Hus ska få vara kvar 
i befintliga lokaler i Bergmästaren och låta bygga lägenheter i Kaplanen dit det är 
föreslaget att föreningen ska flytta. 

Förslagsställarna skriver att Sala kommun vill att Föreningarnas Hus flyttar från 
Bergmästaren till nedre plan i Kaplanen för att minska antalet lokaler som 
kommunen hyr från privata hyresvärdar. 

Föreningen trivs mycket bra i sina befintliga lokaler som är handikappvänliga, ligger 
centralt och har goda parkeringsmöjligheter. 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidskontoret 

I sitt yttrande skriver kultur- och fritidskontoret att kommunfullmäktige i strategisk 
plan 2015-2017 för Sala kommun har beslutat att bottenvåningen i Kaplanen, som 
ägs av salabostäder AB, delvis ska användas till Föreningarnas hus som idag har sin 
verksamhet i Bergmästaren. 

Föreningarnas Hus ligger under kultur och fritid som har tagit kontakt med 
Föreningarnas Hus flera gånger under 2014. Föreningarnas Hus har varit med i 
dialogmöten och fått stora möjligheter att påverka det utrymme som de kommer att 
förfoga över i Kaplanen. De är, enligt kultur- och fritidskontoret, mycket nöjda med 
hur planerna ser ut för Kaplanen och inga negativa synpunkter har lyfts till kultur 
och fritid. 

Arbete pågår nu för att iordningställa lokaler på Kaplanens bottenvåning att 
användas bl a för Föreningarnas Hus. jag är övertygad om att denna lösning, som 
tagits fram efter en omfattande dialog med berörda, kommer att bli mycket bra. 

På Kaplanens bottenvåning kommer även bland andra verksamheter Träffpunkt 
Kaplanen som vänder sig till de som är över 65 år att anordnas. Träffpunkt 65 ska ge 
seniorer tillf<ille att träffa andra människor och därmed bryta isolering, bygga upp 
sociala nätverk och få ett aktivt och innehållsrikt liv och på så sätt främja välmående 
och bevara hälsan. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
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Föreningarnas Hus, Framtid 
Medborgarförslag har inkommit gällande Föreningarnas Hus, Borgmästaren. 
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Föreningen Samarbeten Sala anser det vore bättre att låta de vara kvar i befintliga 
lokaler och istället bygga lägenheter på den ytan(ca 1000 kvm)där det är föreslaget 
att Samarbetes föreningar ska flytta till och att det är bättre och smidigare att de är 
kvar där de är nu. Det skulle lösa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle 
slippa ännu en tung. jobbig och kostsam flytt på kort tid. 

Kommunfullmäktige fattade beslut gällande Kaplanen, som ägs av salabostäder AB, 
och som används för service boende. I strategisk plan föreslogs det bland annat att 
bottenvåningen delvis skall används till Föreningarnas hus, som idag har sin 
verksamhet på Bergmästaren. 

Då Föreningarnas Hus ligger under kultur och fritids ansvar har kontakt tagits med 
Föreningarnas Hus under flera tillfällen under 2014. De har fått vara med i 
dialogmöte och fått stor möjlighet att påverka det utrymme som de kommer att 
förfoga över på Kaplanen. 

Föreningarnas Hus är mkt nöjda med hur planerna ser ut för Kaplanen och inga 
negativa synpunkter har lyfts till kultur och fritid. 
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Alla föreningar trivs i våra nya fina lokaler. Det är väldigt mycket 
aktiviteter här (medlemsträffar, möten, cirkelverksamhet, föreläsningar, 
cafekvällar, pysselgrupper, filmvisning mm) Lokalerna är som gjorda för 
oss och vår verksamhet, alla inventarier och köksutrustning (som tillhör 
alla medlemmar i Föreningen Samarbetet) finns lättillgängliga och på 
behagligt avstånd. Det är lätt att ta sig hit, det är handikappvänligt och 
det finns bra parkeringsmöjligheter, både handikapp-parkeringar och 
vanlig parkering, och med tanke på den verksamhet vi bedriver är det 
ovärderligt. 

Kommunen vill att Föreningen Samarbetet flyttar från Föreningarnas Hus 
till Kaplanens nedre plan för att minska antalet lokaler som de hyr från 
privata hyresvärdar. Kaplanens nedre plan är ca 1000 kvm som totalt 
skall räcka till våra föreningar och övrig kommunal verksamhet. Det 
måste då byggas om och totalrenoveras för en stor summa pengar för att 
Samarbetets föreningar ska kunna flytta in där. 

Vårt förslag är: 

Eftersom det är stor bostadsbrist i Sala kommun (speciellt centralt) så 
anser vi på Föreningen Samarbetet att det vore bättre att låta oss vara 
kvar i befintliga lokaler och istället bygga lägenheter på den ytan (ca 
1000 kvm) där det är föreslaget att Samarbetes föreningar ska flytta till 
och att det är bättre och smidigare att vi är kvar där vi är nu. Det skulle 
lösa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle slippa ännu en 
tung, jobbig och kostsam flytt på kort tid. 

Kommunens kostnader för att bygga om Kaplanen och anpassa det 
nedre planet till föreningsverksamhet och kommunens kostnader för 
flytten av föreningarna i Föreningen Samarbetet skulle räcka till många 
årshyror där vi är nu. Det är bättre att resurserna läggs på att bygga nya 
bostäder eller annat ändamål som kommunen anser angeläget på 
Kaplanen. 

Enligt uppdrag av Föreningen Samarbetet i Sala, med ca 2500 
medlemmar. 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-02-10 

Namn: Samarbetet, Föreningamas Hus i Sala 

Gatuadress: Fred atan 23 

Po~umme~ort:~7~3~3~3~l~Sa~l~a---------------------------------------------------

Telefon: Kontaktperson när det gäller medborgarförslaget: Veronica Andersson 073-713 68 20 

l Förslagets rubrik: 
. Föreningarnas Hus framtid 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Alla förenmQar lrtvs i våra nyä filla-k*Skir. Det aivakffotm;cket-&kiMtetefhlr(medlemstiäffar. möten. drkelvefksamhet, förelasning&r; 
catekvällar, pysselgrupper, filmvisning mm) Lokalerna ar som gjorda lllf oss och vår verksamhet. alla lnven!alier och kOksutrus!ning (som tillhOr 
alla medlemmar i Förenlngen Samarbetet) finns -lgllngliga och på Ilehagfigl aVSiånd. Det är lätt att la sig hit, det är handil<appväniigt och det 
finns bra parkeringsmojfig-. båda handikapp-parkeringar och vanlig parkering, och med lanke på den verl<samhet vi bedriver är det ovärderligt 

Kommunen viD att Föreningen samarbetet flyttar ft'ån FOreningamas Hus till Kaplanens nedre plan fOr att minska antalet lOkaler som de hyr från 
privala hyresvärdar. Kaplanens nedre plan är ca 1000 kvm som 1x>ta1t skafi -.till våra rtlreningar och OVrig kommunal vert<samhel Det mäsle 
då bygga$ om och totalrenoveras för en stor summa pengar fOr att Samarbetets föreningar ska ktmna flytta in dar. 

Vårt försfag ir: 

Eftersom det är slor bosladsblist i Sala kommun (speciellt centralt) så anser vi på Föreningen Samarbelet att det vore bättre att läta oss vara kvar 
i befintliga -ler och -bygga ~på den ytan (ca 1000 kvm) där det är föreslaget att Sarnarbeles lllreningar ska flytia 1111 och att det 
är battre och smidigare att vi ar kvar där vi är nu. Det skulle lösa en del av boSladsbristen och föreningarna skulle slippa ännu en tung, jobbig och 
-flytt på kort tid. 

Kommunens kostnader för att bygga om Kaplanen och anpassa det nedre planet till föreningsverksamhet och kommunens kostnader fOr flytten av 
lllfeningama i Föreningen Samarbelet skulle-. till många ålshyror dar vi ar nu. Det är bättre att resursernaläggs på att bygga nya bosti!der 
eller annat andamål som kommunen anser angeläget på Kaplanen. 

Enligt uppdrag av Föreningen Samarbetet i Sala, med ca 2500 medlemmar. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslogen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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