




































Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 

den 28 maj 2018 13:42 

Ulricehamns Kommun 

Inkommet medborgarförslag 

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

Komosse har utsetts till riksintresse för friluftsliv. I motivering talas bland annat om 
orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet), om stillhet/tystnad/låg ljudnivå och en 
tilltalande landskapsbild. 
Allt detta skulle förstöras av vindkraft och detta nämns också som något som kan 
hota värdet av Komosse. "I övrigt utgör alla typer av exploateringar som t.ex. 
kraftledningar, master, torn ... ett allvarligt hot mot den upplevelse av orörd 
vildmark som våtmarken erbjuder." 
Med anledning av detta anser jag det nödvändigt att omarbeta kommunens 
vindkraftsplan och föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att initiera ett sådant 
arbete omgående. 

Anders 

Uhlin 



Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun < no-reply@ulricehamn.se> 

den 28 maj 2018 17:55 

Ulricehamns Kommun 

Inkommet medborgarförslag 

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

Vindkraftspark i Grönahög med omnejd. 
Jag anser att kommunen gjort fel när man godkände det område som riksintresset för 
vindkraft ritat in i vår kommun som lämpligt för vindkraftsetablering. Endast mindre 
justeringar gjordes av kommunen. 
Man tog inte hänsyn till de restriktioner som gäller för Komosse naturreservat. 
Etableringen strider mot dessa på en rad punkter och kommunen borde redan i 
inledningsskedet pekat på det olämpliga med placeringen av parken. Jag ber därför 
kommunen att ompröva sitt beslut och inte godkänna några vindkraftverk 
överhuvudtaget i området. 
Komosse är värd för en rad växter och djur som saknas på andra platser. Dessutom är 
det ett oerhört viktigt område för människor att varva ner från sin stressade tillvaro, att 
hämta krafter för en ny dag. Ett antal snurrande vindkraftverk i synfältet förtar denna 
avkoppling som vi så väl behöver. 

Gunilla 

Majqvist 



Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 

den 5 juni 2018 02:11 

Ulricehamns Kommun 

Inkommet medborgarförslag 

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

Hej. 
Igår träffade Jag Christian Isacsson vid Skottek han satt i sin rullstol och kollade när 
barnen badade. Jag frågade varför han inte var vid stranden. Kommer Du inte ner 
frågade jag. Jo då men jag kommer inte upp igen för rullstolen slirar i gruset. Så jag sa 
att jag skall lämna in en motion om att kommunen bör förhandla med markägaren och 
asfaltera backen och strandpromenaden. Så han och barnfamiljer med barnvagnar 
lättare tar sig till stranden. Parkeringen var också för lite i söndags när jag var där och 
badade. 

Med vänlig hälsning 
HW 

Harald 

Wiman 
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Bergdahl Karin 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 

den 15 juni 2018 14:48 

Ulricehamns Kommun 

Inkommet medborgarförslag 

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se. 

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

Undertecknad lämnar som förslag till fullmäktige i Ulricehamns kommun att fler 
laddstolpar för elbilar sätts upp i Ulricehamns kommun 
därvid ett rimligt system för betalning inrättas alt. att laddningen blir kostnadsfri 
som första steg och start ett rimligt antal laddstolpar sätts upp vid 
Tingsholmsgymnasiets parkering 
installation av laddstolpar därefter förtsätter skyndsamt på andra lämpliga 
platser i kommunen 

Bo 

Larsson 
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