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KSKF/2017:38

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Snygga upp vid infarten
till Sundbyholm
Förslag till beslut
Medborgarförslaget är besvarat.

Bakgrund
Ett medborgarförslag om att snygga upp vid infarten till Sundbyholm har lämnats
in till kommunfullmäktige den 8 januari 2017. Kommunfullmäktige beslutade den
9 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget lyfter fram att Sundbyholm är en viktig plats för
besöksnäringen i Eskilstuna och har blivit framröstad som Sörmlands vackraste
plats 2016. Flera satsningar har gjorts för att förbättra området men
förslagsställaren lyfter två saker som behöver förbättras ytterligare. Dels att det står
soptunnor längs den gamla ladugården som nu används som lagerlokal av
kommunen och dels att den gamla konsumbutiken står och förfaller samt att det
står en container framför som skymmer utsikten.

Ärendet
Den röda ladugården vid infarten till Sundbyholm används som lagerlokal av de
kommunala verksamheter som finns i Sundbyholm. Vid en upprensning av
ladugården i slutet av året 2016 blev ett antal soptunnor över. Dessa hämtades upp
för användning i andra delar av kommunen. Tyvärr tog det tid att transportera iväg
dem.
Den gamla affären ägs av företaget som också har ett tomträttsavtal med Eskilstuna
kommun. Den container som har placerats där har inte rätt att stå där genom att det
inte finns bygglov för den eller beslut om dispens från skötselföreskrifterna för
naturreservatet. Kommunen har fört en dialog med tomträttsinnehavaren om att
containern måste flyttas och nu fått besked att det ska göras. Frågan bevakas
noggrant.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret delar medborgarförslagets uppfattning att Sundbyholm
är en viktig plats, både för besökare och för eskilstunabor. Det är viktigt att
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området hålls attraktivt i alla delar. Det är också fokus för den utvecklingsplan för
området som nu tas fram. Byggnaderna vid infarten är viktiga för uppfattningen om
området. Därför kommer kommunledningskontoret dels vidarebefordra anmälan
till stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavedelning för hantering samt ta initiativ
till en särskild diskussion med tomträttsinnehavaren av den gamla butiken, i syfte
att få den uppfräschad i linje med det övriga området.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sida

1(1)

§ 34
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Snygga upp vid infarten till Sundbyholm
(KSKF/2017:38)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att snygga upp vid infarten till Sundbyholm, har lämnats
in till kommunfullmäktige den 8 januari 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för åtgärd
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