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Svar på medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen 
Silvermyntsgatan - Berggatan 
Den 26 februari 2018 inkom rubricerat medborgarförslag inlämnat av Pierre Inelöv. 

Förslagsställaren framför att det under hösten och vintern har inträffat flera olyckor 
invid eller vid den aktuella korningen och behovet av en mer upplyst omgivning 
finns. Förslagsställaren hävdar att människor i Sala stad har en tendens att välja 
mörka kläder eller låta bli att bära reflex. Det gör att kommunen måste ordna med 
belysning för att öka säkerheten för fotgängare och bilister .. 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att Sala kommun aktivt arbetar med att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanterna och belysning är en viktig del i det arbetet runt om i 
kommunen. 
Området vid Silvermyntsgatan - Berggatan är en väl trafikerad väg för gående, 
cyklister, bilister och lastbilar. Åkrahallen är en välbesökt målpunkt för många och 
därmed har man valt att sätta separata belysningskällor vid korsningen för de båda 
körbanorna vid övergångsstället för att höja säkerheten. 

Kommunen har tillsammans med Sala Heby Energi AB besökt platsen och 
kontrollerat belysningen. Vid tillfället bedömdes belysnings bilden som god. Enligt 
ST RADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) dit både landstinget och 
polisen har skyldighet att rapportera olyckor, skiljer sig inte området 
Silvermyntsgatan - Berggatan från mängden. Det finns således ur 
trafiksäkerhetspunkt inget som tyder på att belysningen i området är bristfällig eller 
på annat sätt otillräcklig. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen 
Silvermyntsgatan - Berggatan 

Sala kommun arbetar aktivt med att öka säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna och belysning är en viktig del i arbetet runt om i kommunen. 
Området vid Silvermyntsgatan - Berggatan är en väl trafikerad väg för gående, 
cyklister, bilister och lastbilar. Åkrahallen är välbesökt målpunkt för många och 
därmed har man valt att sätta separata belysningskällor vid korsningen för de 
båda körbanorna vid övergångsstället för att höja säkerheten. 

Kommunen har därefter tillsammans med Sala Heby energi varit på platsen och 
kontrollerat belysningen. Vid tillfället bedömdes belysningsbilden som god. 
Enligt STARDA {Swedish Traffic Accident Data Acquisition) dit både landstinget 
och polisen har skyldighet att rapportera olyckor, skiljer sig inte området 
Silvermyntsgatan - Berggatan från mängden. Det finns således ur 
trafiksäkerhetspunkt inget som tyder på att belysningen i området är bristfällig 
eller på annat sätt otillräcklig. 
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Kontaktperson 

Förnamn 

Pierre 

Utdelningsadress 

Postort 

E-postadress 

Förslag 

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild) 

Ökad belysning vid korsning Silvermyntsgatan - Berggatan 

Motivering 

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen) 

Efternamn 

lnelöv 

Postnummer 
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Telefon (även riktnummer) 

Under hösten och vintern har det inträffat flera olyckor invid eller vid den korsningen och behovet av en mer upplyst omgivning finns. 
Då folk i den här staden tenderar att välja mörka kläder och låta bli att bära reflex faller det dessvärre på kommunen att ordna med 
belysning för fotgängarnas och bilisternas säkerhet. 

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag 

Ja 

Underskrift 

Datum och underskrift 
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