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Utvecklingsplan för Åkra trädgård 
Åkra trädgård är centralt belägen i staden och är i dagsläget extensivt skött och 
använd. Olika önskemål och ideer har hänvisats till denna yta av politiken i olika 
sammanhang och tillfällen. Vi tjänstemän upplevde ett behov att identifiera, 
prioritera och disponera dessa funktioner för att kunna jobba vidare med 
utvecklingen av området. Men förslagen är alltså politikens. 

Därför samlades stadsträdgårdsmästare (sammankallande), chef för planering och 
utveckling, stadsarkitekt, Kultur- och fritidschef och aktivitetssamordnare KoF för 
att gemensamt samla olika önskemål/uppdrag, analysera dessa och göra ett 
prioriteringsförslag för området. 

Området har geografiskt avgränsats av Pråmån i söder, Strandvägen i väster, 
Silvermyntsgatan i norr och Ekeby damm i öster. Se karta nedan. 

Efter arbetet har tjänstemannagruppen kommit fram till att följande 
aktiviteter och funktioner bör prioriteras enligt bifogad skiss: 

• Promenadstråket utmed dammarna (KS § 105/2012). Uppskattat och 
välanvänt, utökas och förbättras efter hand med fler sittplatser. Några 
frisbee-golf-korgar placeras ut efter stråket runt dammarna. Viktigt att värna 
om stråket med tanke på folkhälsa etc. 

• Den gamla äppel-Iunden sparas (KF § 62/2013). En spännande 
kulturhistorisk lämning som tillför karaktär till området och uppskattas om 
våren med dess blomning och om hösten med dess frukt. 

• Hundrastgård (KS § 105/2012). Då Sala är en av de hund-tätaste 
kommunerna i Sverige känns det viktigt att tillgodose detta behov. En 
rastgård är också efterfrågat av invånarna både hundrädda och hundägare. 
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• Spontanidrottsområde med skate-park samt multisport- arena. 
Ungdomarnas plats. (KS §105/2012). Då ungdomarna även är barn som 
omfattas av den strategi om barnperspektiv kommunen tagit (KS 
§241/2012) har gruppen valt att prioritera denna funktion. Viktigt att 
placeringen av området är centralt placerad samt i närheten av välanvända 
gång- och cykelstråk. Spontanidrottsområde är något man pratat om tidigare 
i stadsparkens ombyggnad samt i Vision Lärkan, där har det dock strukits. 
Delar av befintlig parkering kan vara kvar. 

• Öppen yta för fri lek, utebio etc. Gångstråket kräver en zon som inte är allt 
för exploaterad för att fortsatt vara attraktivt. Viktigt för samvaro och som 
spontan- eller som planerade mötesplatser. En öppen yta kan nyttjas av 
många kommuninvånare till många olika funktioner. Möjlighet att skapa 
pulkabacke som avskärmning mot nya bostäder. (KS §10S/2012) 

• Ny bebyggelse, bostäder. Området har i Plan för Sala stad pekats ut som 
attraktivt område för bostäder. Som man läser i plan för Sala stad bör husens 
urformning ske med försiktighet. Placeras så att utblickar från befintlig 
bebyggelse sparas. Ingen förutsättning för markparkering finns. 
Dagvattenfördröjning sker lokalt. (Plan för Sala stad och Sala tätorts 
grönstruktur KF 2014-05-26) Gruppen har ansett att ca 5000kvm är 
ungefär vad området klarar av i yta utan att förlora sina nuvarande 
kvaliteter om bostäder ska placeras här. Frågorna utreds lämpligen inom ett 
detalj planearbete. 

Följande aktiviteter och funktioner föreslår tjänstemannagruppen flyttas till 
annan plats i staden: 

• Ställplats husbilar. (Teknik och fritidsutskottet §6/2012) I vägvalet mellan 
att låta ungdomarna eller denna målgrupp få denna attraktiva plats valde 
gruppen att prioritera en spontanidrottsyta med tanke på politikens strategi 
om barnperspektiv (KS §241/2012). Ställplats för husbilar kan med fördel 
placeras på annan plats i staden. 

• Tennisbanor. Placeras mer lämpligt på ex på Salberga-området då de inte 
kräver en central placering i samma utsträckning. (KS § 105/2012) 

• Bangolfen flyttas in i stadsparken och den plats där parkstugan en gång var 
placerad. Där blir den mer integrerad i parken (KS § 105/2012). Detta skulle 
ge ytterligare ett ben att stå på till den som driver verksamheten i nya 
servicebygganden. 

• Utegym, ser vi idag inte ett intresse av från almänheten. Vilande till 
efterfrågan uppkommer. (KS § 105/2012) 

TJÄNSTEMANNAGRUPPENS FÖRESLÅR ATT KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
ATT: 

• Anta utvecklingsplanen för Äkra trädgård. 
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Åkra trädgård -
Utvecklingsförslag augusti 2015 

CJ Stråk utmed dammarna. Utöka i 
den nOrra delen. Samt med fler 
sittplatser. Disc-golf efter stråket. 

CJ Hundrastgård, inhägnad med 
träd och beslysning. 

Äppelträdgården, historiskt 
minne som ger blomning och 
frukt. 

mm, 1:4000 

CJ Öppen parkyta för spontan lek 
samt evenemang. Avgränsas 
mot nya byggnader med kullar. 
Disc-golf och grillplatser. 

CJ Ny bebyggelse. Placeras så att 
utblickar från befintlig bebyg-
gelse sparas. Ingen förutsättning 
för markparkering. Dagvatten-
fördröjning. 

c=:J Spontanidrottsområde med 
skate-park samt multisport-
arena. Ungdomarnas plats. 
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