
Motion gällande ägarförhållandet av  marken längs  stranden    från 
Reningsverket  mot Skottek  samt borttagande av allt skräp där. 

Under förra året  rörde sig många människor trots Coronatider  som turister 
och kommuninvånare  längs våra fina banvallar och inte minst då sträckan 
söderut  mot Limmared.Många turister  och naturligtvis också många 
kommuninvånare har reagerat  på allt skräp i form av ruttnande bryggor till 
blåa stora plasttunnor som ligger mellan banvallen och stranden.Jag har skickat 
med ett par foton från den 3 jan 2021som visar detta . 

Är det inte dags att kommunen klarlägger ägarförhållandet längs sträckan  från 
staden till Skottek ? Jag vet att  kommunens  planenhet  påbörjade ett arbete  
för ett antal år sedan  för att utreda äganderätten och även rätten att ha 
bryggor längs sträckan .Detta var enligt en uppgift så stort ,snårigt  och 
komplext att det inte fullföljdes . 

Kommunen ska vara attraktiv för  invånare samt inte minst för alla framtida 
turister som vill cykla på vår banvall söderut mot Limmared. 

Med anledning av ovan stående yrkas att 

- Kommunen åtgärdar så snabbt som möjligt   att allt skräp  inte minst på
kommunens mark  avlägnas

- Att kommunen   omedelbart utreder ägarförhållandena  på marken
mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden  till
Skottek.

- 

Ulricehamn 2021-01-06 

Arne Fransson, MP 
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Tillgänglighetsutbildning! 

För att vi politiker ska få bättre kunskap och kännedom om hur det är att vara 

funktionshindrad och leva i Ulricehamns kommun vore det bra om alla ledamöter och 

ersättare fick möjligheterna att delta i en tillgänglighetsutbildning. Den största och viktigaste 

delen med utbildningen är att ledamöterna själva får känna på hur det är att vara 

funktionshindrade genom ett simulerat handikapp. Under t.ex. en förmiddag får dessa 

personer ta en promenad med ögonbindel och vit käpp, gå runt med hörselkåpor på stan, 

samt åka en slinga i rullstol. 

Genom en tillgänglighetsutbildning där vi får lära oss mer om hur det är att leva med 

funktionsnedsättningar. På så sätt blir man blir verkligen medveten om hur viktigt det är att 

det är plant på gatorna, och det mesta blir faktiskt ett hinder. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 

beslutar: 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda alla fullmäktigledamöter och ersättare 

en tillgänglighetsutbildning i samarbete med NEURO (tidigare Neurologiskt 

Handikappades Riksförbund, NHR). 

 

Niclas Sunding  

Sverigedemokraterna 
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Många partier har i de allmänna valen mycket svårt att få ut sina personvalsedlar i tid, 

speciellt de mindre partierna. Detta orsakar en tidspress som i sin tur resulterar i stress när 

man kör bil i mellan de olika vallokalerna. Det kan vara så att någon förare bryter mot 

gällande hastighetsbegränsning för att hinna få ut sina personvalsedlar i tid.  En stressad 

bilförare kan vara en trafikfara. Genom att ha en gemensam distribution av 

personvalsedlar får vi bl.a. en miljövinst, säkrare trafiksituation, samma förutsättningar för 

både små som stora partier.  

Ytterst ser vi det som en demokratifråga då de mindre partierna kanske inte har möjlighet 

att ha så mycket folk ute på valmorgonen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 

beslutar: 

 Att valnämnden ska utreda möjligheten till en gemensam distribution av 

personvalsedlar. 

 

Niclas Sunding  

Sverigedemokraterna 
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 25.12.2020 19:10:15
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Utveckla lekplatsen vid pulkabacken i dalum. Lekplatsen Skolgatan tror jag det står
på skylten.
Vi har en stor fotbollsplan i "hålan" som vi bybor kallar den.
Den används inte särskilt mycket. Skulle det inte vara bättre att utveckla den delen
till något som används?
Mitt förslag är en hinderbana i trä. En där både barn och vuxna kan röra på sig
tillsammans. Folkhälsan är det viktigaste vi har och alla har inte varken tid eller
möjlighet att vara inne på lassalyckan. Där finns mycket av det vi i byarna saknar.
Vi skulle också vilja ha möjligheten att aktivera oss på ett enkelt sätt nära hemmet.

Kan vi inte få en hinderbana så ge oss något annat som utvecklar vår fina lekplats.
Vi vill ha mer att göra nära oss.
Vi vill inte hela tiden åka in till Ulricehamn för att få en utvecklande och rolig lekplats
för barnen.
Vi på landsbygden finns också!

Förnamn: Caroline
Efternamn: Johansson
E-post:
Adress:







 

    

   
  

 

     

    







  

    



  

     







Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.01.2021 22:17:23
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Jag vill lämna ett förslag på att bygga en discgolf bana. Detta är det enda
Ulricehamn ligger efter med när det kommer till utövande av hobby/sport. Discgolf
är ordentligt på uppsvingen här i Sverige så varför skulle inte Ulricehamns kommun
haka på det tåget???

Jag ser discgolf som en social och enkel sport att
utöva. Funkar för alla åldrar och tillåter oss att komma ut i naturen och få frisk luft
samt vardags motion. Jag själv är ingen person ni ser svettades på stans gym. Jag
trivs bättre med att få en nypa frisk luft samt vardagsmotion utomhus i en lugn miljö.
Detta är jag inte ensam om...
Som relativt nyinflyttad här i Ulricehamn har jag dålig koll på vart kommunen har
oanvänd mark där detta skulle passa att anläggas på.
Förslag...
Vist industriområde.
Runt skidbacken.
Lassalyckan.
I närheten av crossbanan.
Från Hesters industriområde mot Rönnåsen.
Utmed gamla rv40 mot Brunn.
Sträckåsen ner mot skottek (157an)

Med vänliga hälsningar Per Ahlstrand.
Förnamn: Per
Efternamn: Ahlstrand
E-post:
Adress:




