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Svar på medborgarförslag om Sala Sockenkyrkas runsten
Johan Pettersson inkom den 15maj 2015 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsstållaren föreslår antingen att sockenkyrkans runsten omplaceras eller att
en kopia på sockenkyrkans runsten ska placeras i parkmiljö.

Förslagsställaren skriver att han, med många andra, vill att runstenen i

sockenkyrkan frigörs, görs i ordning och ställs upp på en väl vald plats. Detta har
gjorts tidigare på andra platser. Omdetta inte är möjligt vill förslagställaren att en
kopia på runstenen görs och presenterar potentiella platser för runstenen i fin
parkmiljö. Förslagstallaren tycker att det är viktigt att Salas vikingahistoria lyfts
fram och tror att det skulle öka intresset att besöka staden. Förslagställaren
presenterar även ett förslag hur projektet kan genomföras och finansieras.

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska kontoret.

Att placera en runsten i Sala på parkmark som konstnärlig utsmyckning ser kontoret
som en möjlighet som kan bli ett tillskott i staden. Dock krävs det att man väljer
placering noga då det handlar om en stor sten som kräver utrymme för att komma

till sin rätt. Om Morgongåva vikingavänner finansierar en sten år tekniska kontoret
positiv till att i dialog med dem hitta en lämplig placering. Det är viktigt att det även
klargörs vem som har skötselansvaret för stenen.

lag tycker att det är ett bra initiativ som nu tas från ideella krafter sida för att lyfta
fram den runsten som finns inmurad i Sala Sockenkyrkas grund. Det realistiska
borde vara att göra en kopia av runstenen som kan placeras på lämplig plats. Sala
kommun har ingen beslutsrätt över Sala Sockenkyrka, däremot kan vi anvisa

lämpliga platser för placering av en kopia.
Förslag på placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten bör tas fram i
samarbete med de ideella krafterna som planerar att göra en kopia av runstenen.

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

att bifalla medborgarförslaget
att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmiljö

samt uppdra till Kommunstyrelsen/tel-:niska kontoret
att anvisa lämpliga platser för placering av en kopia av SalaSockenkyrkas runsten.
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Carola Gunnarsson [ C]
Kommunstyrelsens ordför nde

 

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Véxel10224—7'4 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 02247188 50 carola.gunnarsson@5aIa.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt; 0224.7471o0

www.sa\a.se



SALAEOOD, v 2.0, 2012-08432 Dnkumenm

       

 

 
=.‘-?"-‘_"-h’7‘xa t' e rol-'aLÅKarriär-ä?*r*

gå Kommunstyrelsensförváltining
KOMMUN I k Wf_ _

n = 2%? ?i I 

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING mlhäva!L;u ARMTW-l
Tekniskakontoret l

YTTRANDE

Medborgarförslag om sockenkyrkans runsten

Att placera en runsten i Sala på parkmark som konstnärlig utsmyckning ser vi som
en möjlighet som kan bli ett tillskott i staden. Dock krävs det att man väljer placering
noga då det handlar om en stor sten som kräver utrymme för att komma till sin rätt.
Finansierar Morgongåva vikingavänner en sten är vi villiga atti dialog med dem
hitta en lämplig placering. Alternativt behöver kommunstyrelsen anslå medel för
detta. Det är viktigt att det även klargörs vem som har skötselansvaret för stenen.
Tillfalier ansvaret gata-park behöver driftramen utökas, alternativt kommer annan
skötsel bli lidande.

Kristin Hedman
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Här presenterar vi potentiella platser för Salas runsten i fin parkmiljö.

Vi ser fram emot svar.

Med vänligahälsningar Micke 84Johan (MorgongåvaVikingavänner)

Kontakta oss:

Micke: 073 -8167 429

Mail: mikael johansson84@hotmail.se

Johan: 070 - 74 99 184

Mail; baxxter84@hotmail.com
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Medborgarförslag

Datum: 8 ” _

Namn: o LN g .q I.) *5./((3:-‘S (‘.35/K‘

Gatuadress: § lf)

Postnummer, ort: sta/KÄ

Telefon: Ö

Förslagetsrubrik:

Rskriv och motivera ditt förslag ffortsätt skriva i baksidansskrivfält om du behöver mer utrymme):
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Jaggodkänneratt Salakommun lagrar och behandlarde personuppgifter jag lämnat enligtPersonuppgiftslagen(1998:204).
Jaggodkännerävenatt mitt ärende publiceraspå kommunenshemsida.
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Box304 Fax:0224-188 S0 virvasveölundêâsalase
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