Motion angående att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar
något slam.
Reningsverk gör ett viktigt och ofta underskattat arbete med att rena
vatten och avlopp . Det som renas bort heter slam och det är
geggigt,luktar illa ,avger klimatgaser och kan innehålla farliga ämnen .
Med en ny teknik kan slam helt undvikas och istället får man ut ett
klimatsmart biobränsle. Detta betyder att slamlukten försvinner
,lastbilstransporter till och från reningsverket minskar .
Denna teknik testas nu av det kommunala VA-bolaget Roslagsvatten
i Margretelund utanför Stockholm. Målet är att bygga världens första
helt slamfria avloppsreningsverk i Sverige.Roslagsvatten gör arbetet i
samarbete med företaget C-Green Technology och IVL Svenska
Miljöinstitutet.
Är det inte dags att Ulricehamns kommun också satsar på denna
teknik när nu kommunen beslutat att bygga ett nytt reningsverk nära
skidcentret i Vist ?
I kommunens strategidokument antaget i KF december 2018 kan
man läsa att : ” Ulricehamn ska vara i framkant som en ekologiskt
hållbar kommun ”.
Därför yrkas
- Att kommunen undersöker om en sådan ny teknik kan
användas vid bygge av ett nytt reningsverk som skapar ett
luktfritt slam liknande den teknik som Roslagsvatten är på väg
att testa .

Ulricehamn 2022-01-11
Arne Fransson MP , Ingemar Basth MP , Kerstin Berggren MP
,Pernilla Udnaes MP

Motion om att skapa mötesplats för klimat- och miljöfrågor
Många av oss inser behovet och vill göra livsstilsförändringar för att minska negativ
klimatpåverkan och bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen, såväl kommunens egna som
de globala. Att vi behöver minska användningen av fossila drivmedel känner säkert de flesta
till. Men vad mer kan jag, som enskild individ göra? Vilka livsmedel är mest klimatsmarta att
köpa, ekologiska eller närodlade? Hos de flesta är frågetecknen många kring vad vi kan göra
för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi behöver gemensamt hjälpa till att hitta svaren.
En omställning av vårt sätt att leva är nödvändigt. Behovet av information, stöd och praktisk
vägledning är stort. Vi Socialdemokrater anser att vi som kommun bör ge invånarna goda
förutsättningar att möjliggöra detta. Ett sätt är att inrätta en mötesplats, ett
”hållbarhetscentrum”
Ett hållbarhetscentrum ska underlätta för invånarna att förändra sina beteenden för att
bidra till ett hållbarare samhälle. Det ska också fungera som samlingspunkt för
miljöintresserade. Ett hållbarhetscentrum kan erbjuda många olika sätt för alla att minska
klimat- och miljöpåverkan. Nedan följer några exempel på vad ett hållbarhetscentrum kan
erbjuda.
Att starta en fritidsbank har länge varit ett oavslutat ärende i vår kommun. En fritidsbank
innebär att personer kan lämna in t.ex. idrotts- och friluftsutrustning så att de som vill kan
komma och låna. Fritidsbanken minskar materialkostnaderna kopplade till många idrotter,
och möjliggör för fler att prova på nya aktiviteter på sin fritid. Konsumtionen av nya
produkter minskar och det ligger inte oanvänd, ofta dyr utrustning, som ingen använder
eller har vuxit ur.
Reparation av saker, utlåning av verktyg och utrymmen. En öppen ”reparationsverkstad”,
ateljé eller liknande där invånarna kan få hjälp och stöd med att reparera och återanvända
elektronik, kläder, leksaker och möbler mm.
Bytestillfällen. Hållbarhetscentrumet kan ge möjlighet för bytesdagar för kläder, böcker,
leksaker och friluftsutrusning eller andra saker efter behov.
Reducering av matsvinn. Tips och praktiska råd för att ta tillvara mat som annars skulle
slängas trots att den är helt gångbar, till exempel butikernas kantstötta grönsaker, varor
från trasiga förpackningar, felbeställningar och överbliven restaurangmat. Matdelning, där
maten delas ut gratis till de som vill ha kan vara ett exempel.
Kunskapsförmedling. Hållbarhetscentrumet kan arrangera, tillsammans med
samarbetspartner, bl.a. studieförbunden, föredrag och kurser med klimatrelevans och
tillhandahålla information. Det kan handla om allt från att få hjälp att mäta sina egna
klimatfotavtryck, till praktiska kunskaper som vegetarisk matlagning och lagningsverkstad,
till föreläsningar om vad som kan göras på samhällelig nivå och vad klimatförändringarna

egentligen innebär.
Kontaktpunkt för intresserade. Ett hållbarhetscentrum kan erbjuda en fysisk mötesplats för
ulricehamnare som vill göra något tillsammans. Man kanske vill träffas i ett matlag eller som
förberedelse för en gemensam tågresa, eller för att ordna en loppis för gamla grejer. De
som vill låna eller låna ut något kan också ha en träffpunkt här.
Hållbarhetscentrum kan drivas gemensamt med exempelvis civilsamhället, studieförbund,
näringsliv mm.
Vi Socialdemokrater vill att alla kommuninvånare, oberoende av kunskap, ska kunna vara
med och bidra för att nå en minskad negativ påverkan på klimat och miljö.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:
-

utreda förutsättningarna och kostnaderna för att tillskapa ett ”hållbarhetscentrum”
ett forum för dubbelriktad kommunikation, delaktighet och nya initiativ i första hand
beläget i centralorten i samarbete med andra intressenter

-

att undersöka intresset för att samverka kring ett ”hållbarhetscentrum” med
civilsamhället, näringsliv, med flera aktörer.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Inga-Kersti Skarland (s)

Klas Redin (s)

Motion om bilfria zoner nära våra skolor.
Forskning visar att barn och ungdomar mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller åka
buss till skolan. Trots detta väljer många föräldrar att skjutsa sina barn med bil – oavsett om
avståndet är kort eller långt. Att människor väljer att ta bil framför cykel eller att gå är också
en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar människor allt längre ner i åldrarna.
Endast var femte flicka och varannan pojke rör sig idag de rekommenderade 60 minuterna
varje dag. Att öka möjligheterna till vardagsmotion främjar god hälsa, minskar risken för
kroniska sjukdomar och förebygger för tidig död. Ett förslag som skulle främja cykling, gående
och kollektiva resor hos barnen är att införa bilfria zoner runt skolor. Det är också bevisat att
hälsosamma vanor genom hela livet implementeras i en individs tidiga ålder.
Ökade bilresor påverkar klimatet och vår luftkvalitet negativt. Många bilar står dessutom på
tomgång under lämning och hämtning. Det finns dessutom ett utbrett problem med att
många bilister kör för fort nära våra skolor.
Att införa bilfria zoner skulle alltså kunna minska skjutsandet till och från skolor och
därigenom förbättra säkerheten för eleverna, minska de skadliga utsläppen och öka barnens
möjligheter till vardagsmotion och självständighet.
För att underlätta för de som bor i nära anslutning till skolorna föreslår vi Socialdemokrater
även en utredning om tider då det skulle passa med bilfria zoner. Även kommunen skulle
givetvis behöva säkerställa att viktiga funktioner såsom varutransporter, sophämtning och
färdtjänst inte missgynnas av zonerna.
Vi socialdemokrater värnar om att våra elever och anställda på skolorna ska ha en så trygg
skolmiljö som möjligt. Är det också så att det gynnar våra elevers hälsa så ser vi bara fördelar
med att införa bilfria zoner.
Det här är också ett led i att ta ett helhetsgrepp om vår miljö och den klimatproblematik som
är högprioriterat hos Socialdemokraterna.
Vi Socialdemokrater föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

Utreda möjligheten att införa bilfria zoner nära våra skolor. Utredningen ska bland
annat belysa vilka tidsfönster som kan vara aktuella för de bilfria zonerna, ta fram
förslag på säkra parkeringsplatser en bit från skolorna och säkerställa framkomlighet
för behöriga fordon.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Klas Redin (s)

Inga-Kersti Skarland (s)

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 15.12.2021 14:44:04
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Starta ett möbelbibliotek i kommunen för kommunens verksamheter.
Genom att upprätta ett möbelbibliotek i digital form med en central lagerhållning
och med tillhörande enklare renovering av möbler kan kommunen framförallt
minska sin klimatpåverkan, men också spara mycket pengar på att renovera
möbler istället för att köpa nytt.
Ett möbelbibliotek ger också en tydlig överblick om vilka möbler som finns i
Skriv ditt
medborgarförslag: kommunen, vilket underlättar för alla verksamheter.
Hjo kommun har sedan en tid startat upp detta projekt. Se länk för mer information.
https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-miljo--och-klimatarbete/kretslopp-ochgiftfri-miljo/cirkular-mobelhantering/

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

Kolla gärna på sajkla.se på Instagram för exempel på rekonditionering av
kontorsmöbler.
Linda
Jönsson

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.12.2021 07:49:16
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
Herrljunga kommun har använt sig av vildsvinskött i skolorna. Är det något som
medborgarförslag: ulricehamns kommun skulle kunna ta efter. Klimatsmart.
Förnamn:
Sandra
Efternamn:
Andersson
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 29.12.2021 20:22:45
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Jag tycker att kommunen borde bygga en friidrottsbana på lassalyckan eller någon
Skriv ditt
annan stans i Ulricehamn. Detta kan vara väldigt bra för friidrottsföreningen och för
medborgarförslag:
Ulricehamns folkhälsa.
Förnamn:
Malte
Efternamn:
Palmér
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.01.2022 05:37:22
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Att införa moduler på Gällstadskola pga trångboddhet och att Grönahögselverna
kom till skolan och då gjordes en riskhantering vi är för trångbodda. Vi har
platsbrist och kullarna ska öka på fritids och i klasserna. Bygget av den nya
Skriv ditt
förskolan kommer ta tid och vi får inte fler lokaler. Nästa termin kommer de ca36
medborgarförslag: nya elever. De MÅSTE göras något åt både för personal och elever för sin
arbetsmiljö. Finns inte många kvm 2
per personal/elever som det är nu på fritids och i klasser. Barnen måste få en trygg
framtid och personalen ska hålla.
Förnamn:
Eva
Efternamn:
Bäcklund
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 15.01.2022 13:46:27
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Hundrastgård!
Antalet invånare ökar i Ulricehamns kommun med både två och fyrbenta individer,
så även vår turism.
Att erbjuda en hundrastgård i vår vackra natur, förslagsvis stadsparken eller
Skriv ditt
Lassalyckan skulle höja attraktiviteten i kommunen ytterligare. Vår grannkommun
medborgarförslag:
Borås erbjuder flera alternativ på hundrastgårdar som vi då och då besöker.
Mycket trevligt både för hundar, hussar och mattar.
Med vänlig hälsning, och förhoppning om att Vi i Ulricehamn inom kort kan
stoltsera oss med en hundrastgård!
Förnamn:
Ewa
Efternamn:
Hedlund
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 18.01.2022 20:20:22
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Jag med många saknar verkligen en hundrastgård i Ulricehamn. Borås stoltserar
med flera stycken och flera orter runtomkring har minst en. En samlingsplats för
oss hundägare där hundar på ett odramatiskt sätt kan skapa kontakter och
Skriv ditt
samtidigt få ut en massa energi. Tänk att ha den i anslutning till Ulrikaparken, då
medborgarförslag: kan hela familjen roas på samma plats. Eller en inhängnad uppe på lassalyckan
med alla fina leder som många hundägare utnyttjar dagligen.
Håller alla tummar och tår för att Ulricehamn äntligen skall få en egen rastplats för
hundar!
Förnamn:
Erika
Efternamn:
Algotsson
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 25.01.2022 11:23:54
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

Ulricehamn är en fin stad för oss invånare och för många turister. Här finns många
aktiviteter som man kan göra på egen hand eller tillsammans med andra. Det
märks tydligt att man har medborgarnas intresse i fokus när man anlägger nytt i
kommunen.
Det jag som hundägare saknar är en hundrastgård. En inhägnad yta där jag kan
släppa min hund för diverse träning eller lek med andra hundar utan att störa övriga
medborgare. Idag får vi åka till en annan kommun för att kunna göra detta.
Därför vill jag föreslå att man anlägger en hundrastgård för allas trevnad.
Camilla
Tomas

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.01.2022 13:58:05
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Hej. Jag bor på Avenboksgatan i Ulricehamn.
Vi har en Lekplats på baksidan av husen och ungarna leker där på kvällarna.
Vi som är boende i området önskar belysning runt lekplatsen så att vi kan se våra
barn samt att ungarna kan få det lite tryggare.
Vi bor i Sverige där det är mörkt efter klockan 15.50 och ungarna ska inte behöva
gå hem vid den tiden för att det inte finns någon belysning.
Finns heller ingen belysning på gångvägen som går vid lekplatsen.
Har varit i kontakt med Ulricehamn Park och Natur
Skriv ditt
medborgarförslag: och de är totalt ointresserade att ordna detta.
Om det krävs underskrifter från boende i området så kan jag ordna detta !
Återkoppla till mig i frågan !
Med vänliga hälsningar
Dimitri Yarotsky

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

Mitt nummer är
Dimitri
Yarotsky

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 20.01.2022 07:38:39
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

Jag såg på kommunens Facebook-sida ett inlägg om det kommande biblioteket
och utsmyckning som skall finnas inne i och i anslutning till entrén, verket av Eva
Larsson där en person ligger på en trave böcker är ett fantastiskt val som fångar
nyfikenheten hos läsare.
Precis den känslan ett bibliotek ska förmedla och uppskatta.
Mitt förslag/önskemål är att inför invigning av biblioteket och i samråd med
konstnären tillverka mindre versioner av konstverket för försäljning till allmänheten.
Det vore ett fint sätt att fira invigningen och en möjlighet att få ett memorabilia för
de som önskar.
Tobias
Andreasson

Från: lena larsson
Skickat: 22.01.2022 21:21:56
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Hej
Vill komma med ett förslag som gäller grönområdet på Gunnarshill vid
lekplatsen och tennisbanan vi är två grannar som bor på Högliden
och
som har trädgård åt grönområdet som oftast får bollar på sommaren vid spel
på tennisbanan samt när man spolar isbana vinter tid får in puckar i
trädgården.Vid upprepade tillfällen varit nära förstöra rutor på växthus
och hus , vi har ett förslag att kommunen sätter upp ett finmaskigt nät som
skyddar från att bollar och puckar från tennisbanan kommer in i
trädgårdarna nätet behöver sättas upp längs långsidan mot Högliden samt
kortsida mot fotbollsplanen. Detta för att undvika skador på tomterna och
att dom som utöver aktiviteterna inte behöver oroa sig att vara orsaken
till skada.
Vi tycker att det är jättebra med att ungdomar och vuxna vistas ute o
utövar aktiviteter
men behöver hjälp med åtgärder för att säkra upp
Miljön kring tennisplanen på området
Med vänlig hälsning
Lena Larsson

