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Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Erik Hultby inkom den 19 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången tillgängliggörs för rekreation året om. 

Förslagsställaren skriver att Gröna Gången är en av Salas vackraste rekreationsytor. 
Sträckan från Lärkbacksskogen via Måns Ols till Skuggan underhålls inte på vintern, 
vilket försvårar framkomligheten för äldre och barnvagnar. Därför vore det önskvärt 
att denna sträcka vinterunderhålls. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret skriver i sitt svar att Gröna gången är en promenadsträcka som 
till största delen går på dammvallarna till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes 
på 1600-talet för att dämma upp vatten för gruvdriften och är konstruerade för 
detta ändamål. Varken dess uppbyggnad eller det faktum att de idag är 
fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser för 
kringliggande bebyggelse. Även om snöröjning av sträckan skulle öka 
framkomligheten och tillåta nyttjande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr 
inte möjligt på grund av högriskklassningen. 

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

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

1 (1) 
2015-05-11 

DIARIENR: 2015/83 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola. gu n n arsso n@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



,tll'JI SALA 0 ilaga KS 2015/ 111 I 2 

it.11 KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Tekniska kontoret delar motionärens synpunkt att gröna gången är ett mycket po
pulärt promenadstråk och rekreationsområde året runt. 

Gröna gången är en promenadsträcka som till största delen går på <lammvallarna 
till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes på 1600-talet för att dämma upp vat
ten för gruvdriften och är konstruerade för det ändamålet. V arken dess uppbygg
nad eller det faktum att de idag är fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med 
fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser 
för kringliggande bebyggelse. 

Så även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomligheten och tillåta nytt
jande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt. 

TEKNISKA KONTORET 
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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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