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Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga 
Mattias Wäneskog inkom den 15 december 2014 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att en park anläggs utanför Salbergaområdet 
mot J ohannesbergsgatan. 

Förslagsställaren skriver att området idag används främst som hundrastplats, men 
även som fotbollsplan för spontana spel samt korpen spel. Han anser att dessa verk
samheter förstör och gör området till en ogästvänlig plats. Det uppstår problem med 
hundbajs som ej plockats upp, vid fotbollsspel blir gräsmattan förstörd och dess
utom står bilar felparkerade på gatan. Han anser även att området saknar staket 
som hindrar både barn och bollar att fara ut på vägen. 

Förslagställaren tycker istället att området skulle passa för att anlägga en tillgänglig
hetsanpassad park med träd, planteringar, slingrande stigar, bänkar, tillhörande 
grönytor och belysning. Det skulle ses som en förlängning av stadsparken och göra 
Åkraområdet till en attraktivare stadsdel. 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur och fritidsnämnden samt tekniska 
kontoret. 

Området är planlagt som friluftsområde (Del av Salbergaområdet kriminalvårdsan
stalt, 2006-07-04). I planbeskrivningen framställs användningen som friluftsliv av 
alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. 

Tekniska kontoret, kultur och fritidskontoret och samhällbyggnadskontoret jobbar 
för tillfället med en utvecklingsplan för Åkra trädgård. I förslaget finns bland annat 
placering av hundrastgård och spontan-idrottsområde med. Delar av 
hundproblematiken kommer troligtvis att lösas i och med att en hundrastgård 
anläggs. Tekniska kontoret har även på prov beställt hem ett antal hållare för gratis 
hundpåsar och kommer att se till att en av dessa placeras i anslutning till det 
aktuella området. 

Att anlägga en park enligt den beskrivning medborgaren lämnar kostar minst 2 
miljoner kronor. Kontoren anser att Åkra trädgård och andra aktuella projekt ska 
prioriteras före området vid Salberga. 
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Kommunstyrelsen 

De ideer som förslagsställaren framför kan tas med i det fortsatta arbetet med 
utveckling av området. 1 dagsläget anser jag dock inte att det är en prioriterad 
åtgärd att omvandla det aktuella området till parkområde. 

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

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om park utanför Salberga 

Medborgarförslag har inkommit angående önskemål om att anlägga en park på 
ängen utanför Salbergaområdet mot Johannesbergsgatan. Området används idag 
främst som hundrastplats. Samt en fotbollsplan som används för spontant spel samt 
korpen-spel. Tekniska kontoret och Kultur- och fritidskontoret har fått möjlighet att 
yttra sig till förslaget. 

Området är planlagt som friluftsområde (Del av Salbergaområdet 
kriminalvårdsanstalt, 06-07-04). I planbeskrivningen framställs användningen som 
friluftsliv av alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. 

Kontoren (TK, KFK, SBK) jobbar för tillfället med en utvecklingsplan för Åkra 
trädgård som kommer presenteras för politiken under våren. I förslaget finns bland 
annat placering av hundrastgård och spontanidrottsområde med. Investeringsmedel 
för en hundrastgård finns med i parkens investeringar för 2017. Vi tror att delar av 
hundproblematiken kommer lösas i och med att en hundrastgård anläggs. 

Vi förstår att en irritation har uppstått och kan också se utvecklingspotentialen. Att 
anlägga en park enligt den beskrivning medborgaren lämnar kostar minst 2 miljoner 
kronor. Vi anser att Åkra trädgård och andra aktuella projekt ska prioriteras före 
området vid Salberga. 

Tekniska kontoret har på prov beställt hem ett antal hållare för gratis hundpåsar. 
Dessa finansieras genom reklam och är tänkta att placeras ut i staden. Tekniska 
kontoret kommer se till att en av dessa placeras i anslutning till det aktuella 
området vid Salberga. 

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås. Men kommunen bär med sig iden om 
att utveckla området vid Salberga i framtiden. 

Sala 10 mars 2015 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 

Roger Nilsson 

Kultur- och fritidschef 
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Telefon: 0704 - 5413 48 

Förslagets rubrik: 
Park utanför Salberga 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Jag bor på Åkra, nästan mitt framför Salbergaanstalten. Utanför mitt fönster har jag en stor äng. Denna 
används i huvudsak som hundrastplats idag, och även som fotbollsplan i en korpen-serie under sommaren. 
Dessa verksamheter förstör otroligt mycket, och gör hela ängen till en väldigt ogästvänlig plats. Om jag 
känner för att utöva någon sorts sport med familj och vänner på denna yta så måste vi ständigt oroa oss 
för att råka kliva i hundbajs. När det är fotboll så går det knappt att komma hem på grund av alla bilar 
som är (fel)parkerade på gatan. Dessutom blir gräsmattan väldigt sliten. Jag har ingenting emot 
fotbollsspelandet i sig, men då måste det göras något åt gräset och parkeringsmöjligheterna. Dessutom 
borde det då anordnas någon form av staket som hindrar både bollar och obetänksamma barn att fara ut på 
vägen. En annan id€ som vore väldigt trevlig skulle ju vara att anlägga en park på denna äng. Lite som en 
förlängning av stadsparken, kanske? Träd, planteringar, slingriga stigar (som självklart är 
tillgänlighetsanpassade för alla), och några bänkar att slå sig ner på. Till det några gräsytor fört.ex. 
kubbspel, eller kanske till och med en damm? Allting med lagom mycket mysbelysning, såklart. Jag tror att 
detta skulle bli ett väldigt lyft för hela Åkraområdet, och göra det till en ännu attraktivare stadsdel. 

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. 
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