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Aloitteet edellisestä tapaamisesta 1.3.2018
 Kulttuuritukien kasvattaminen (Kisko-seura)
 On nyt keskustelussa talousarvion laatimisen yhteydessä
 Kesäkiertueen tuen kasvattaminen, perusteena kustannusten
nousu ja turvallisuusvaatimukset (Kisko-seura)
 Välitetty viestiä, mutta tuki näyttäisi pysyvän ennallaan
 Hajalan kaavoituksen aikataulu?
 Kaavoitusasiat laajemmin esillä tänään

 Matkailumainonta ja infotaulut
 Selvitys seuraavalla sivulla
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Salon kaupungin vihreiden opastaulujen päivittäminen

• Taulujen kunto on tarkistettu
• Taulujen asiasisältö päivitetään olemassa oleviin kehyksiin
• Kartta-aineistojen ja tietojen päivitykset on aloitettu ja tavoitteena
on, että opastaulut ovat päivitettynä ja asennettuna kevääseen
2019 mennessä
• Taulujen tulisi pysyä pitkään ajan tasalla, joten pyritään välttämään
helposti vanhenevaa tai muuttuvaa tietoa.
• Kartan ja infotietojen lisäksi tauluun voidaan laittaa valokuvia 1-3
kappaletta tilasta riippuen
• Kyläyhdistyksille laitetaan syyskuun aikana meili, jossa on kuva
nykyisestä taulusta. Toivomme, että listaatte huomaamanne
muuttuneet tiedot ja toiveet, joita pyrimme täyttämään
mahdollisuuksien mukaan. Toivomme vastausta lokakuun loppuun
mennessä. Tiedot tietysti kannattaa laittaa heti kun ovat selvillä,
niin pääsemme sitä mukaa päivityksissä eteenpäin.
• Uudet taulut muutoksineen lähetämme vielä tarkistettavaksi
• Tauluja on yhteensä noin 20 kpl
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Tapaamisen 26.10.2017 aloitteet
 Kansalaisopiston alueellinen yhteistyöfoorumi
 Perustettu, kokoontui keväällä ja kutsutaan koolle taas
syksyllä
 Paikallisdemokratiasta järjestetyn keskusteluillan esitykset:
 Lähidemokratiatapaamisten kehittäminen
 Välirahoitus hankkeille
 Tilojen maksuttomuus ja helpompi varaaminen

 Pienten palvelujen ostaminen yhdistyksiltä
 Kaupungin ja kylien yhteistyö tonttien markkinoinnissa
 Kesäkiertueen kehittäminen ja tuen lisääminen
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Kirkonkyläyhdistyksen aloitteet tähän kokoukseen
1) Terveyskeskuksen remontti vai puretaanko rakennus
2)Terveyskeskuksen palveluiden säilyminen sekä
3)hammashoidon saaminen takaisin Perniöön on tärkeää!
4) Ala-asteen kohtalo, mihin rakennetaan uusi?
5) Kaukurintien kevytliikenneväylä on hieno asia, vielä
tarvittaisiin ainakin "alas tulevalle" liikenteelle tärinäraidat tmv.
suojatien eteen.
 Tässä tällaisia kyläläisiltä tulleita asioita...
Matildanjärven asukkaan aloite tähän kokoukseen
 Matildanjärvi ja jokiuoman padot
 Järven tila on heikentynyt
 Patojen pitäisi olla samalla omistajalla, mieluiten
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kaupungilla ja käyttöä pitäisi suunnitella uudestaan

Paikallisella yhteistyöllä
vahvempi Salo
• Henrik Hausen, kyläasiamies
•
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Sähköposti: henrik.hausen@salo.fi
Puh. 044 778 7715
Blogi: http://kyliensalo.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/kyliensalo

www.salo.fi

