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KOMMUNSTYRELSEN

Anders Wigelsbo

Svar på motion om att lysa upp Sala

Emil Andersson Bleckert (S) inkom den 12 december 2016med rubricerad motion

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

. att kommunen gör en översyn av belysningen i innerstaden

o  att belysningen förstärks på de ställen som idag uppfattas som mörka

o  att åtgärden genomförs så snart som möjligt

Motionärerna skriver att det på många ställen i stadens centrum är väldigt mörk och

endast svagare belysning. Ett exempel är Agueligatan från järnvägsstationen ner till

Kungsgatan. Det finns även fler ställen där belysningen behöver förstärkas

ordentligt. Motionären hävdar att många känner sig otrygga när det inte finns bra

belysning.

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

Av yttrandet framgår att kommunen genomför kontinuerliga satsningar för att öka

säkerheten i Sala kommun. En av de åtgärder som vidtagits är genomförande av de

årliga nattvandringar runt om i tätorten där kommunanställda tillsammans med

medborgare går runt i kommunen för att skaffa sig en uppdaterad lägesbild av

säkerheten i kommunen. Alla är välkomna att delta under anordnade nattvandringar

och information om dessa läggs ut på kommunens hemsida.

Den senaste ett omfattande studiepaket som rör NPF. Det omfattar betydligt mer än

nattvandringen uppmärksammade att ytterligare belysning behövde sättas in längs

med allén vid Drottninggatan bredvid Ekebyskola samt kring parkeringarna vid

Drottninggatan /Aguéligatan, något som därefter åtgärdats och ökat säkerheten för

oskyddade trafikanter.

Orsaken till att belysningen i Sala tätort inte är jämt fördelat över hela tätorten

grundar sig i en säkerhetsaspekt. När människor rör sig längs med vissa väl upplysta

stråk ökar det tryggheten i området, något som man även i Sala tagit fasta på.

Belysningen i Sala tätort håller idag en god standard och en bra nivå utifrån en

trafiksäkerhetsaspekt för oskyddade trafikanter.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224—74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25  Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224—74 71 00
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Under  2021 kommer Sala  kommun  att  medverka  i projektet  Trygga  platser.  Inom

detta projekt kommer man bland  annat  att arbeta med att se över vilka delar av

kommunen  som upplevs som otrygga, och föreslå åtgärder för att öka tryggheten.

En sådan åtgärd skulle kunna vara belysning, som  i  sådana fall beställs från Sala-

Heby energi inom ramen för det ordinarie arbetet på Samhällstekniska enheten.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

A_tt anse motionen besvarad

Anders Wigelsbo (C)
Kommunstyrelsens ordförande



SAL/dorm,  v  2.0, 2012-08402  C:‘Users‘wama$;\AppDaLa\_Loca\\MicrosorL\\A/\ndow:7\INeLCache\C0ntenl.OuLlool:\I\/VTD80B1\YLLram:h-t—. moon om att lysa upp salaoocx

&  SALA 201903l
KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret

%Ha/ H a >3 ,3

YTTRANDE

Motion om att lysa upp Sala

Kommunen genomför kontinuerliga satsningar för att öka säkerheten i Sala

kommun. En av de åtgärder som vidtagits är genomförandet av dem årliga

nattvandringar runt om i tätorten där kommunanställda tillsammans med

medborgare går runt i kommunen för att skaffa sig en uppdaterad lägesbild av

säkerheten i kommunen. Alla är välkomna att delta under anordnade nattvandringar

och information om dessa läggs ut på kommunens hemsida. Den senaste

nattvandringen uppmärksammade att ytterligare belysning behövde sättas in längst

med allén vid Drottninggatan bredvid Ekebyskolan samt kring parkeringarna vid

Drottninggatan/Aguéligatan, något som därefter åtgärdades och ökade säkerheten

för oskyddade trafikanter.

Orsaken till att belysningen i Sala tätort inte är jämnt fördelad över hela tätorten

grundar sig i en säkerhetsaspekt. När människor rör sig längst med vissa väl

upplysta stråk ökar det tryggheten i området, något som man även i Sala har tagit

fasta på. Belysningen i Sala tätort håller idag en god standard och en bra nivå utifrån

en trafiksäkerhetsaspekt för oskyddade trafikanter.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon:  0224-74  70 00 Samhällsbyggnadskontoret

Box 304 Fax: 0224—188  50

733 25 Sala kommun.info@sala.se
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MOTION

Väckes av: Emil Andersson Bleckert (S)

Lys upp Sala

På många ställen inne  i  stadens centrum är det väldigtmörkt och endast svagare belysning.

Till exempel på Agueligatan från järnvägsstationen ner till Kungsgatan. Men det finns fler ställen där

belysningen behöver förstärkas ordentligt. Många känner sig otrygga när det inte finns bra

beslysning.

Vi Socialdemokrater anser att Sala måste ”lysas upp".

Jag föreslår därför:

att kommunen gör en översyn av belysningen i innerstaden

att belysningen förstärks på de ställen som idag uppfattas som mörka

att åtgärden genomförs så snart det är möjligt

Sala 2016-12-08
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Emil Andersson Bleckert (S)


