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Anders Wigelsbo

Svar på medborgarförslag om att utveckla ett industri—och

kulturhistoriskt centrum på fastigheten Silvergruvan 1:857

Rubricerat medborgarförslag inkom den 24 september 2018 från Sandra Lundgren,

Nina Nilsson och Jessica Norman.

Förslagsställarna föreslår att en projektgrupp tillsätts med uppgift att utreda

möjligheterna för Sala kommun att köpa fastigheten 1:857 från Blybäraren

Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett industri-och kulturhistoriskt centrum.

Förslagsställarna hänvisar till Besöksnäringsstrategi  2018-2024  för Sala där

industri-och kulturhistoria är ett av de teman Sala kommun vill satsa på för att

stärka destinationsutvecklingen. Att utveckla gruvområdet till ett levande industri-

och kulturhistoriskt centrum skulle gå helt i linje med detta mål anser

förslagsställarna.

Sala Silvergruva är själva grunden till Sala stad och onekligen det som satt Sala stad

på världskartan. Gruvans historia lockar besökare från hela världen att besöka Sala

och gruvområdet är något som bör satsa på och utveckla vidare. Med inspiration

från Avesta Art och Skultuna Messingbruk & Fabriksbutiker anser förslagsställarna

att området har enorm potential att omvandlas till ett imponerande centrum för

Salas industri-och kulturhistoria. Förslaget rör fastigheten  1:857  som idag ägs av

Blybäraren Handelsbolag. Tegelbyggnaden som är belägen på fastigheten är

fantastiskt vacker och av historisk karaktär. Denna skulle förslagsvis kunna

omvandlas till museum, kulturhus, konsertlokal eller likande.

Förslagsställarna ser fler fördelar med att utveckla gruvområdet. Sala Silvergruva

skulle bli ett mer attraktivt besöksmål och således locka ännu fler besökare till Sala.

Detta skulle i sin tur gynna de lokala företagarna. Ett vackrare gruvområde som  '

erbjuder fler aktiviteter av olika slag skulle även göra gruvområdet mer attraktivt

för invånarna i Sala. Utöver detta skulle levandegörandet av Salas rika

kulturhistoria göra Sala mer intressant och i framtiden kunna locka fler att bosätta

sig här.

Medborgarförslaget har remitterats till Kultur-och fritid samt till Samhällsbyggnads-

kontoret för yttrande. .

Kultur—och fritid skriver i sitt yttrande att man ställer sig positiva till att tillsätta en

projektgrupp med uppgift att utreda möjligheterna för Sala kommun att köpa
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fastighet  1:857  från Blybäraren Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett

industri-och kulturhistoriskt centrum

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till det rådande inköpsstoppet som gäller sedan

hösten  2018  i Sala kommun. Man hänvisar även till att Sala Silvergruva AB har en

mycket ansträngd ekonomi och anser det obefogat atti dagsläget tillsätta en

projektgrupp utifrån rådande omständigheter.

Sala Silvergruva AV förvaltar idag 48 historiska byggnader inom gruvområdet, vilket

årligen kostar bolaget miljontals kronor. Bolaget bedriver sedan hästen  2019  ett

utvecklingsarbete för att stärka Sala silvergruva som besöksmål, och inom detta

arbete skulle ett industri- och kulturhistoriskt centrum mycket väl kunna rymmas i

framtiden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&anse medborgarförslaget besvarat

/
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Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande
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Samhällsbyggnadskontoret

Anders Johansson

REMISSVAR

Medborgarförslag om att utveckla ett industri- och
kulturhistoriskt centrum på fastigheten Silvergruvan 1:857

Medborgarförslaget är att tillsätta en projektgrupp med uppgift att utreda
möjligheterna för Sala kommun att köpa fastighet 1:857 från Blybäraren

Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett industri och kulturhistoriskt

centrum.
Under förra hösten 2018, infördes ett inköps och anställningsstopp i Sala
kommun. Stoppet gäller även framöver och det gäller alla verksamheter inom

kommunen. Sala Silvergruva AB har i dag en mycket ansträngd ekonomi.

Det kan därför kännas obefogat atti dagsläget tillsätta en projektgrupp med
uppgift att utreda möjligheterna för Sala kommun att köpa fastighet 1:857

från Blybäraren Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett industri och

kulturhistoriskt centrum.

Anders johansson
Samhällsplanerare
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Medborgarförslag om att utveckla ett industri- och

kulturhistoriskt centrum på fastigheten Silvergruvan  1:857

Medborgarförslaget rör fastighet 1:857 som idag ägs av Blybäraren

Handelsbolag. Fastigheten är belägen öster om Sala Silvergruva och är det

första intrycket som besökarna får av gruvområdet. Inspirerade av Avesta

Art och Skultuna Messingsbruk & Fabriksbutiker anser förslagsställarna att

detta område har enorm potential att omvandlas till ett imponerande

centrum för Salas industri— och kulturhistoria. Tegelbyggnaden som är

belägen på fastigheten är fantastiskt vacker och av historisk karaktär. Enligt

förslagsställarna skulle fastigheten kunna omvandlas till ett museum,

kulturhus, konsertlokal eller liknande.

Medborgarförslaget är att tillsätta en projektgrupp med uppgift att utreda

möjligheterna för Sala kommun att köpa fastighet  1:857  från Blybäraren

Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett industri— och kulturhistoriskt

centrum.

Kultur och fritidskontoret ställer sig positiva till medborgarförslaget att

tillsätta en projektgrupp med uppgift att utreda möjligheterna för Sala

kommun att köpa fastighet  1:857  från Blybäraren Handelsbolag i syfte att

utveckla denna till ett industri— och kulturhistoriskt centrum.

Kultur- och fritidskontoret

Roger Nilsson

Kultur- och fritidschef
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Förslag

Tillsätt en projektgrupp med uppgift att utreda möjligheterna för Sala kommun att köpa fastighet

1:857 från Blybäraren Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett industri- och kulturhistoriskt

centrum.

Motivering

l Besöksnäringsstrategin  2018-2024  för Sala är Industri- och kulturhistoria ett av de teman Sala

kommun vill satsa på för stärkt destinationsutveckling. Att utveckla gruvområdet till ett levande

industri- och kulturhistoriskt centrum skulle gå helt i linje med detta mål.

Sala Silvergruva är själva grunden till Sala stad och onekligen det som satt Sala stad på världskartan.

Gruvans historia har lockat besökare världen över till att besöka Sala. Gruvområdet är därför något vi

bör satsa på och utveckla vidare. Därfinns flertalet byggnader med historiska anor som väntar på att

få leva upp igen. Med inspiration hämtad från både Avesta Art och Skultuna Messingsbruk &

Fabriksbutiker skulle vi kunna förvandla gruvområdet till ett fantastiskt besöksmål där vi framhäver

och omfamnar Salas viktiga industri- och kulturhistoria.

Vad vi vill göra

Vårt förslag rör fastighet 1:857 som idag ägs av Blybäraren Handelsbolag. Fastigheten är belägen

öster om Sala Silvergruva och är det första intrycket som besökarna får av gruvområdet. inspirerade

av Avesta Art och Skultuna Messingsbruk & Fabriksbutiker anser vi att detta område har enorm

potential att omvandlas till ett imponerande centrum för Salas industri- och kulturhistoria.

Tegelbyggnaden som är belägen på fastigheten (se bilder nedan) är fantastiskt vacker och av historisk

karaktär. Denna skulle förslagsvis kunna omvandlas till ett museum, kulturhus, konsertlokal eller

liknande.

Vi ser flera fördelar med att utveckla gruvområdet. Sala silvergruva skulle bli ett mer attraktivt

besöksmål och således locka ännu fler besökare till Sala. Detta skulle i sin tur gynna de lokala

företagarna. Ett vackrare gruvområde, som erbjuder fler aktiviteter av olika slag, skulle även göra

gruvområdet mer attraktivt för invånarna i Sala. Utöver detta skulle levandegörandet av Salas rika

kulturhistoria få Sala mer intressant och i framtiden kunna locka flertill att bosätta sig i staden.

Vårt förslag är alltså att tillsätta en projektgrupp med uppgift att utreda möjligheterna för Sala

kommun att köpa fastighet 1:857 från Blybäraren Handelsbolag i syfte att utveckla denna till ett

industri- och kulturhistoriskt centrum.

Hör gärna av er vid frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar,

__ f) ,  : / . l
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CDGLLLLQU LiM-glatt-) Äf/C/W/L  a (>,/XW \\)J\/\_,

Sandra Lundgren v Nina Nilsson “Jessica Norman
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