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Svar på medborgarförslag om att utöka antalet soffor utmed 
Gröna gången 

Rubricerat medborgarförslag inkom den 24 september 2018 från Agneta 
Åkersdotter. 

Förslagsställaren föreslår att utöka antalet soffor utmed Gröna gången. 
Hon hänvisar till att många promenerar utmed stråket och behöver kunna sätta sig 
ned för att vila och njuta av miljön. 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att det längs Gröna gången finns ett flertal strategiskt 
utplacerade soffor. Dessa är fästa med fundament, en metod som inte går att 
använda längs med de partier där vallkrönet är för smalt, då vallen inte håller för 
det. Samhällsbyggnadskontoret är medvetet om att antalet soffor är få längs med 
gången och övriga tänkbara platser går givetvis att inventera. 

I nuläget saknas ekonomiska medel för att placera ut flera soffor. 

Dock är det av största vikt att de befintliga sofforna är i sådant skick att de kan 
nyttjas, och här har Sala kommun inlett ett arbete för att säkerställa skicket på de 
befintliga sofforna. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 
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Medborgarförslag om att utöka antalet soffor utefter Gröna 
gången 

Längst med Gröna gången hittar man ett flertal strategiskt placerade soffor. Sofforna 
är fästa med fundament, en metod som inte går att använda längst med de partier 
där vallkrönet är för smalt då vallen inte håller för det. Samhällsbyggnadskontoret 
är medvetna om att antalet soffor är få längst med gången och övriga tänkbara 
platser går givetvis att inventera. 

Vidare är inköp av ytterligare soffor med tillhörande underhåll en ekonomisk fråga. I 
nuläget saknas medel för att tillsätta fler. 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positivt till att tillsätta fler soffor längst med 
Gröna gången, men det förutsätter ytterligare medel för att det ska vara möjligt. 
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Medborgarförslag till kommunen 
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Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (I.ex. en förening, skolklass, grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 
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Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

0 Förslag 

0 Motivering 

Underskrift 

Datum och underskrift 
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