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Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering vid
Strandvägen
Rubricerat medborgarförslag inkom den 26 februari 2018 från Johnny Asholt.
Förslagsställaren vill att en det anordnas en husbilsparkering med toalett/dusch vid
gamla minigolfbanan, Strandvägen. Platsen ligger bra till för vandring i den fina
stadsparken, nära till centrum för handel, lekplats för barn och matställen. Platsen
vore bra reklam för staden och en inkomstkälla. Pris för att stå en natt ligger mellan
100-200 kronor i övriga Sverige, beroende på standard.
Förslagsställaren påpekar att vatten och avlopp finns kvar att ansluta till sedan
minigolfstugan stod där.
Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.
I yttrandet som är fram skrivet av Näringslivskontoret, framgår att Sala kommun
funnit en ytterst lämplig plats som ställ plats för husbilar. Platsen på Strandvägen
intill gamla minigolfbanan ska anläggas till skatepark. Den plats som nu är aktuell är
Museeigatan vid Väsby Kungsgård. Stadsnära i norra delen av stadsparken med
lagom promenadavstånd till centrum och Cafe Stadsparken och minigolfbana.
Platsen har anlagts och det finns fyra platser för husbil. Betalningsfunktionen sköts
av och handhas av Sala-Heby Energi AB. Tömning av latrin och gråvatten hänvisas
till Silvköparens camping (efter överenskommelse med Caravan Club). I nuläget har
kommunen inte möjlighet att anlägga en service/toalettbyggnad. Förhoppningsvis
kan det ske längre fram men nu hänvisas till andra offentliga toaletter.
Detta är första fasen i anläggande av ställ platser. Sala kommun för dialog med
Fallets golfklubb som har över tolv ställ platser och med Sala Silvergruva som också
har ett antal platser. Önskemålet är att Sala ska finnas på husbilskartan och bli en
attraktiv destination för denna växande målgrupp.
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Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
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Efter att ha undersökt flera platser runt om i staden har vi funnit en ytterst lämplig plats
för ställplats för husbilar.
Först tänkte vi ha platsen intill minigolfbanan i stadsparken men den var redan
upptagen. Där kommer det att anläggas en skatepark för ungdomar.
Tillslut blev det Museigatan, gatan in till Väsby Kungsgård, till höger på grusplanen som
valdes som lämplig, stadsnära och i norra delen av vår vackra stadspark.
Lagom promenadavstånd till centrum och vacker grön miljö.
Platsen har anlagts och det är nu 4 platser för husbil. Betalningsfunktion som sköts och
handhas av SHE AB/HESAB.
lnformationstavla och sopkärl. Vi hänvisar till tömning av latrin och gråvatten till
Silvköpa rens camping (efter överenskommelse med Caravan Club)
Platsen är mycket trevlig. Nära till Cafe Stadsparken, minigolfbana, vår vackra stadspark
och naturen samt centrum .
I detta nu är det lite el och kabelarbete kvar men vi öppnar upp inom ett par veckor.
I nuläget, under rådande omständigheter, har kommunen inte möjlighet att anlägga en
service/toalettbyggnad. Vi ser tiden an och hoppas att det i framtiden kan bli så. I
dagsläget hänvisar vi till andra offentliga toaletter.
Detta är första fasen av anläggande av ställplatser och vi hoppas att kunna hitta fler ytor
för fler platser i framtiden.
Samtidigt lyfter vi ämnet och har dialog med Sala/Heby golfklubb som har över 12
platser och Sala Silvergruva som har ett antal hos sig.
Vi vill att Sala ska hamna på husbilskartan och bli en attraktiv destination för denna
växande målgrupp.
Carina Eriksson
Näringslivsutvecklare, besöksnäring
Närings/ivskontoret
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Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (I.ex. en förening, skolklass, grannar)
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Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild

~

<D

"'
(J)

en
<(

~

Q)

C

Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen
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Underskrift
Datum och underskrift
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Medborgarförslag
Förslag att anordna en husbilsparkering med toalett/dusch, vid gamla minigolfbanan/Gamla OK vid
Strandvägen. Platsen ligger bra till för vandring i vår fina stadspark, samt nära till centrum för
handel, lekplats för barn, och matställen i vår fina stad. Bra reklam för staden samt en
inkomstkälla. Pris för att stå en natt ligger mellan 100-200 kr i övriga Sverige, beroende på
standard. Det kan också leda till att folk vill flytta till Sala. OBS! Vatten och avlopp finns ju kvar
att ansluta till efter gamla minigolfstugan!
Sala 11/1-2018
Johnnv A lshnlt

