










Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Hej! 

den 26 mars 2020 10:26 

Ulricehamns Kommun 

Medborgarförslag 

Med tanke på CTV-veckan (cykelturistveckan) som i år äger rum här i Ulricehamn, o som brukar locka flera hundra 

deltagare, vore det bra med rastplatser utefter banvallen. Sträckan Ulricehamn- Timmele-Blidsberg. 

Cyklingen kommer att ske längs med banvallen, där det finns gott om både fornminnen o andra intressanta 

sevärdheter. Dock ingenstans att sitta o vila. 

Sträckan används flitigt under hela året av både cyklister o fotgängare. 

Friskvård ger hälsa. 

Tack på förhand hälsar Ingrid, nyinflyttad Timmelebo o flitig banvallspromenerare. 

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone. 
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Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 

den 9 april 2020 08:31 
Till: Ulricehamns Kommun 
Ämne: Inkommet medborgarförslag 

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

Medborgarförslag 

Skriv ditt 

medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

E-post:

Adress: 

Hej! 

När ekonomin tryter i dessa coronatider sa jag upp vår sons förskoleplats för att åtminstonde 

spara drygt 1000 kr i månaden. Men med 2 månaders uppsägningstid så gör det varken till 

eller från. Tänkte man kunde slopa den uppsägningstiden i dessa tider. Mvh Elin 

Elin 

Dunge I 
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Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 

den 19 april 2020 12:40 

Ulricehamns Kommun 

Inkommet medborgarförslag 

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

Medborgarförslag 

Skriv ditt 

medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

E-post:

Adress: 

Hej, 

Jag har en son med funktionshinder som älskar att vara uppe i ishallen. 

För att även ovana åkare ska ha möjlighet att vara på is finns det idag ett par olika hjälpmedel 

i ishallen i form av pingviner och ett annat stöd. 

För att ytterligare möjliggöra för personer med ex funktionshinder att vara på isen finns det 

ett hjälpmedel som är framtaget. Den ser ut som en trehjuling men med mesar istället för hjul 

och utan trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel som heter race running och är 

alltså till för is. 

Mitt förslag är att kommunen köper in även denna typ av hjälpmedel som gynnar en grupp 

medborgare som behöver extra stöd. 

Mer info finns på https://racerunningsweden.com/folder/ 

Men där återfinns ingen bild med medar tyvärr. 

Hör gärna av er om mer information önskas. Jag har kontakt med företaget som säljer dem. 

Mvh 

Hanna 

Hanna 

Bengtsson 

 



Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 

den 7 maj 2020 07:55 

Ulricehamns Kommun 

Inkommet medborgarförslag 

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

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

E-post:

Adress:

Hej. 

Jag har en önskan om att vi i Ulricehamn ska bli mer medvetna om HBTQ kulturen, 
utbildning och aktiviteter inom detta område har visat sig vara bra enligt Pridefestival 
som anordnades förra året. 
Många vet inte hur man bemöter HBTQ-personer, det ligger främmande i munnen 
samtidigt så tror jag att folk är nyfikna. RFSL och Pridefestival i Ulricehamn tror jag är 
fortsatt viktigt, för visa att det och vi finns och det är okej. 
Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade med information, utbildning och 
aktiviteter till alla i kommun, exempelvis så är barnen både nyfikna och duktiga på dels 
ställa frågor och måla, utställningar och vuxna behöver också få ställa frågor, bjuda in till 
föredrag/föreläsning. 

Mitt namn är Johanna Franzen, jag är 38 år, jag bor i Ulricehamn, jag har ett arbete så jag 
är en helt vanlig person som råkar vara homosexuell men jag välkomnar frågor. 

Vänliga Hälsningar från Johanna Franzen 

Johanna 

Franzen 



Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 
den 23 maj 2020 08:56 

Ulricehamns Kommun 
Inkommet medborgarförslag 

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

Medborgarförslag 

Skriv ditt 

medborgarförslag: 

Förnamn: 

Efternamn: 

E-post:

Adress: 

Hej Angående byggnationen å Avenboken har jag anmält tidigare inte vi vill ha 2-4 vånigshus 

jag sa då att vi grannar acepterar 1 planshus istället men jag har inte hört något pål,5 år?? 

Finns ingen som tycker att nuvarande höghus passar in feplacerat från början enl planen 

Björn 

Sandström 



Ulricehamns Kommun 

Från: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se> 
den 26 maj 2020 22:23 
Ulricehamns Kommun 
Inkommet medborgarförslag 

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

Medborgarförslag 

Medborgarförslag, Ställplats vid Åsunden, Öster om Fiskestugan. 
Under helger finns mellan 15 - 20 husbilar vid parkeringen med 6 ställ platser. 
Även i dag tisdag 26/5 fanns 11 husbilar vid parkeringarna. 
De som inte får rum parkerar öster om fiskestugan. 
Jag vill att man ställer i ordning ett 15 tal platser öster om fiskestugan. 
Platser med asfalt+ grönområde+ Elstolpe+ ev. vatten. 

Sk 
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Betalautomat med kod för tillgång till nedan angivet.
riv , me orgar ars ag: . k d 

. 1.. . 
( d h 1 · •· ) Fis estugan rustas upp me serv,cean aggning toa, usc , atrintom etc .

Förnamn: 

Efternamn: 

E-post:

Adress: 

Ett litet matställe typ "Torgstallet" med uteplats för sköna sommarkvällar. 
Finns många exempel på "nätet" om fint ordnade ställplatser. 
Exempel: https://www.husbil.se/stallplatser/p/772/ 
Med vänlig hälsning 
Berth 
För gärna samtal om detta 
Berth 

Carlsson 
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