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KOMMUN

Sala Kommun
Box304,733 25 Sala
kommun.info@sala.se,0224-747000

Medborgarförslag till kommunen
\/1. Förslag
Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Diana

Thulin

Utdelningsadress
Broddbovägen 8

Postnummer
73397

Postort

Telefon (även riktnummer)

Sala

0704992107

E-postadress
diana.thulin@gmail.com

Förslag
(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag elleren bild)
En busskur/vind och regnskydd
vid ängshagenskolanstaxi-zon
En busskur eller ett plas-tak kan man fästa i stolpen
vid hållplatsen Månsolsvägenlinge 63 riktning emot broddbo

Motivering
(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)
Byggaen buss/taxi kur vid ängshagensskola.
Mindotter plus flera skolbarn åket skoltaxi från ängshagenskolan
Ochdet är noga att barnen står på plats när taxin kommer annarsåker den och dom saknar skjuts hem.
Sådom får stå däri uroch skur och snöstorm..
Såen busskurskulle värkligen hjälpa dem ett tak emot regnet och tre väggaremot vinden ..
Jag har samma problem vid busshållplatsenvid månsolsvägenjag åker linje 63varje vardag med mina små barn till d:
ska hem ärdet inte kul att stå i regno snö så en kur eller kanske baraett tak som kan fästas på lyktstolpen eller bussh.
stolpeljag tänkte samma princip som en gullig liten bänkjag sågi salaparken två små sitsar på var sida om en lyktsto
smart och kanske billigare än en hel kur)
Detskulle hjälpajätte mycket..

Und erskrift
Datum och underskrift
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Här med intygas att jag vill lämna in ett medborgarförslag

Busskur
vid
En busskur vid hållplats
Linje 63.

DIANA THULIN

taxizon

i riktning emot broddbo/[]jn_§'g1g_l_i_r_1_’§

Lil §..:-1:’/:1 (U

t' T5'
§5... l. 'I' ,IS1. .ri ,

"'-"£123?/§?.f?fiT'lr§"
{W'i‘§%?U’i\J"”"‘
Kon1n1unstyreIsons
förvaltning

63e,SALA
KOMMUN

1(1)

2017-0449
DIARIENR:2016/1470
YTTRANDE

ink. _'x';.i}/’
-:_.§i:- a;

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
Samhällsbyggnadskontoret
Anton Sjöberg

YTTRANDE

Medborgarförslag

om busskurer

vid Ängshagenskolan

och vid

Måns Ols
Vid Ängshagenskolan
Omfattning,

finns ett :nindre antal elever som behöver skolskjuts i någon

skolan har primärt

elever från närområdet.

Kommunens

barn- och

utbildningskontor har uttryckt viljan att eleverna ska vara inomhus till deras skjuts
kommer och alltså inte stå under ett väderskydd.
Vad gäller busskurer vid länstrafikens hållplatser så sköter
Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland normalt sett prioritering och
ombyggnad för busskurer i hela länet men kommunen planerar* för att sätta upp ett
antal sådana hållplatser de närmaste åren. Hällplatser med större mängd resenärer
än nämnda hållplats kommer att prioriteras, såsom vid kommunens äldreboenden.

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget 1
förvaltning

Växel: 0224-74
Fax: 0224-188
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kommun,info@sala.se
www.sala.se

Anton Sjöberg
Verksamhetsutvecklare
Samhällsbyggnadskontoret
ant0n.sj0berg@saia.se
Direkt:

0224-74
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Svar på medborgarförslag
vid Måns Olsvägen

om busskurer vid Ängshagenskolan

och

Diana Thulin inkom den 8 december 2016 med ett medborgarförslag om busskurer
vid Ängshagenskolan och vid Måns Olsvägen.
Förslagsställaren
föreslår att en busskur/vind-och
regnskydd upprättas vid
Ängshagenskolans taxi-zon samt en busskur eller ett plasttak vid hållplatsen
Månsolsvägen, linje 63 i riktning mot Broddbo sätts upp.
Förslagsställaren skriver att de barn som åker skoltaxi från Ängshagenskolan får stå
ute oavsett väder för att vänta på skjuts.
Förslagsställaren åker dagligen buss från busshållplatsen vid Månsolsvägen, linje 63
i riktning mot Broddbo. Hon saknar ett skydd för väder och vind även här.
Medborgarförslaget
har remitterats
Samhällsbyggnadskontoret.

till kommunstyrelsens

förvaltning,

I yttrandet framgår att det vid Ängshagenskolan finns ett mindre antal elever som
behöver skolskjuts i någon omfattning. Skolan har primärt elever från närområdet.
Kommunens barn-och utbildningskontor
har uttryckt viljan att eleverna ska vara
inomhus till deras skjuts kommer och alltså inte stå under ett väderskydd.
Vad gäller busskurer vid länstrafikens hållplatser sköter Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland normalt sett prioritering och ombyggnad för
busskureri hela länet men kommunen planerar att sätta upp ett antal sådana
hållplatser de närmaste åren. Hållplatser med större mängd resenärer än nämnda
hållplats kommer att dock prioriteras, såsom vid kommunens äldreboenden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutsl-:ottet
kommunstyrelsen
hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
a_tt anse medborgarförslaget

föreslår att

besvarat.

Car a unnarsson[
Kommunstyrelsens

o

Lö*ande

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsen
Box 304

Besöksadress: Stora 'forget 1
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 S0

733 25 Sala

kommun.inf0@sala
www.sala.se

se

Carola Gunnafsfion
Kommunstyrelsens ordförande
carolagunnar5snn@5ala,se
Direkt: 0224-74 71 00

