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Motivationen
för både läsning och skrivande hade sjunkit de senaste åren, skolan bestämde
sig för att göra någonting som faktiskt kan skapa motivation och idén till Novelltävlingen
föddes. Att det finns någonting utöver betygen för att få upp motivationen
var och är en
positiv idé.
Novelltävlingen
arrangerades
i årskurs 8 för denna årskurs är lite av en mellanårskurs
som
borde få synas mer än vad den gör, dessutom skulle en Novelltävling
öka intresset för
skrivandet.
Läraren Frida Karlsson var initiativtagare
och hon tog kontakt med Lions club Ulricehamn.
Tillsammans
tog de sedan kontakt med Ulricehamns
tidning. Novelltävlingen
var en stor
framgång för alla.

var en stor framgång

Priserna i form av diplom och presentkort blev presenterat till vinnande bidrag i en högtidlig
ceremoni i Stenbocksskolan
av skolans rektor och Lions president. UT skrev många artiklar
om tävlingen och presenterade
alla vinnande bidrag i tidningen.
Novelltävlingen

att:

för hela tävlingen

Visionen är att utöka Novelltävlingen
till de två högstadieskolorna
i Ulricehamns
med till exempel prisutdelningsceremoni
i Ulricehamns
kommunfullmäktigesal.
Underlag
Jag föreslår

Hallifax

kultur- och fritid får i uppdrag att arrangera
högstadiet i Ulricehamns
kommun
Richard

'

Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65
år.
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik
ge folkbokförda äldre invånare i den egna kommunen möjlighet att
resa fritt med kollektivtrafiken inom den trafikzon kommunen tillhör
.Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag seniorkort till
de som fyllt 75 år . Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32
st seniorkort . I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla
seniorkortet 65 år och i 17 av kommunerna gäller erbjudandet från
75 år
Med anledning av ovanstående yrkas
- Att Ulricehamns kommun sänker åldern för gratis kollektivtrafik
från 75 till 65 år.
-Att Ulricehamns kommun i nästa års budget 2023 tar upp
kostnaden för att seniorkortet gäller från 65 års ålder.

Ulricehamn 2022-03-22
Arne Fransson,MP

Ingemar Basth,MP

Miljöpartiet i Ulricehamn presenterar sin motion om

Kommunekolog
21 mars 2022

21 mars 2022

Motion om Kommunekolog

1. FÖRSLAG

1

Förslag
• Kommunen inrättar en tjänst som kommunekolog

2

Bakgrund

Det behövs en sammanhållande funktion för de gröna aspekterna av de kommunala angelägenheterna. Det behövs hålla koll på lagar och utvecklingen av gröna
frågor. Förutom att det är dyrt är det också fragmentariskt att lägga sådan
verksamhet och inventeringar på konsulter. Ekologi handlar ju om sammanhang!
En kommunekolog kan ha koll på hela kommunens verksamhet ur ett ekologiskt
perspektiv.
I fysisk planeringsprocess krävs idag biologiska inventeringar. Idag utförs dessa
inventeringar av konsulter. Med en egen kommunekolog som arbetar nära medarbetarna kan inte bara kostnaden för planarbetet minska. Det minskar även
flaskhalsar i planprocesser med ökad takt som följd.
En egen kommunekolog kan göra:
• snabba inventeringar
• översiktliga inventeringar
• billigare inventeringar jämfört med konsult
Tolkningen av hur artskyddsförordningen1 ska tillämpas har nyligen ändrats. Med
en egen kommunekolog kommer kommunen att ha nödvändig kompetens för att
möta den nya tolkningen. Kommunen kommer också att ha en funktion som kan
ta hand om eventuella dispensförfaranden från artskyddsförordningen.

3

Exempel på möjliga vinster med kommunekolog
• En kommunekolog kan stödja hela den fysiska planeringsprocessen, alltså
inte bara planarbete utan även olika typer av lov och skötsel av grönyta/naturmark
• En kommunekolog har kompetens att sätta in värdet och vikten av biologisk
mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster i den fysiska planeringen
• En kommunekolog kan hjälpa till vid markköp så att kommunen undviker att köpa in mark där stora intressekonflikter försenar planarbete och
utveckling av kommunen

1.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
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Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn

Motion om Kommunekolog

3. EXEMPEL PÅ MÖJLIGA VINSTER MED KOMMUNEKOLOG

• En kommunekolog kan arbeta nära planarkitekterna och lösa akuta problem
i fysisk planering
• En kommunekolog har kompetens att tolka och för planarkitekter med fler
medarbetare förklara konsultrapporter
• En kommunekolog har kompetens att formulera behoven i planarbetet och
kraven på undersökningar som lämnas ut till konsult
• En kommunekolog kan följa förändringar i lagstiftning och implementera
dessa i fysisk planeringsprocess
• En kommunekolog kan genom den unika detaljkännedom som förvärvas i
planarbetet, stödja kommande processer i fysiska planeringsprocess, som
t.ex. bygglov, så att behandlingstiden minskar
• En kommunekolog kan ta hand om biologiska och ekologiska frågor som
idag ofta faller mellan stolarna
• En kommunekolog kan stödja skötsel av blå- och grönytor, bl.a. genom att
söka bidrag
• En kommunekolog kan stödja arbetet med bekämpning av invasiva arter
• En kommunekolog kan söka bidrag och bedriva projekt som gynnar biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster
Takten i kommunens planarbete kan öka med en egen kommunekolog som genom
sin kompetens samt i direkt och förebyggande arbete kan få bort många av de
flaskhalsar som finns idag. Dessutom kan hen konstruktivt möta de förändringar
som till exempel den nya tolkningen av artskyddsförordningen innebär.

För Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn 21 mars 2022
Arne Fransson

Ingemar Basth

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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Ulricehamn
Motion om utfasning av betong och användning av ”grön” betong

” Alarmklockorna är öronbedövande och bevisen obestridliga: Utsläpp av växthusgaser från fossila
bränslekällor och skogsskövling kväver vår planet och försätter miljarder av människor i omedelbar
risk. Den globala uppvärmningen påverkar alla världens regioner, och många av förändringarna går
inte att vända tillbaka”
-Uttalande avFN.s.generalsekreterare António Guterres IPCC klimatpanel 2021
Nu måste även Ulricehamns kommun ta dessa ord på allvar och bidra till att bromsa utvecklingen
som på sikt leder till en obeboelig planet. Ulricehamn kan tyckas obetydligt och ligger i periferin ur
ett globalt perspektiv men förändringen av klimatet känner inga gränser och vi kommer att stå inför
stora utmaningar
Till skillnad från de klimatmål kommunen sedan tidigar ställt upp vill jag spänna bågen högre och
verkligen utmana i vårt klimatarbete. Inte minst har IPCC.s klimatrapport i augusti 2021 inskärpt
vikten av ett mer aktivt arbete med att alla bidrar till att reducera koldioxidutsläppen
En del i arbete med att minska koldioxidutsläppen är att bygga mer klimatsmart. Idag står
byggindustrin för cirka 19 % av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige och en stor del av de
utsläppen står betongen för . Av den totala påverkan som betongen har utgör kalcineringsprocessen
ca. 65 % , kalkframställningen är oerhört resurskrävande. Att övergå till ”grön” betong gör att vi
reducera dom här utsläppen med upp till 50%. ,Vi måste också reducera användningen av betong
och övergå till mer klimatneutrala naturmaterial . En byggnad utgör under hela sin livslängd en
påverkan på miljön. Att bygga mer i trä och andra naturmaterial ger mindre klimatavtryck och en
mer flexibel byggnad och när den rivs väsentligt mindre miljöpåverkan en än betongkonstruktion .
Att helt eller delvis ta bort betongen i byggproduktionen är idag inga problem det byggs stora
byggnader i trä så som kulturhuset i Skellefteå och åttavånings bostadshus i Skövde osv.
Därför yrkar jag på
Att Ulricehamn kommun sätter som mål att till 2035 fasa ut användningen av betong med
minst 50 % och där det är möjligt använda ”grön” betong .
Att betongen ersätts med mer klimatneutrala material så som trä och tegel
Ulricehamn 2022-03-28
Dan Ljung Vänsterpartiet

Motion om att ta tillvara äldre medarbetares kompetens
Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på tjänster inom välfärdssektorn gör att
kommunerna behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Bristen på
kompetent personal inom olika yrkesgrupper i kommunal verksamhet är stor redan idag.
Ulricehamns kommun är inget undantag. Särskilt stora behov för framtiden ser vi inom vård
och omsorg samt förskola och skola.
Det sker ett aktivt arbete med att öka både andelen som är anställda på heltid och som
också jobbar heltid. Vi behöver fler sätt, förutom nyrekrytering, för att fylla luckorna. Vi
Socialdemokrater anser därför att Ulricehamns kommun behöver se över hur de ska kunna
behålla 65-plussare i arbete i kommunen. Det finns en stor erfarenhet och kompetens bland
äldre medarbetare som det är angeläget att ta till vara så länge det går.
”Det finns en stor grupp människor i pensionsåldern som är fysiskt och kognitivt
vitala och som har förmåga att arbeta i högre åldrar”, enligt Delegationen för
senior arbetskraft.
Även om normen att gå i pension vid 65 fortfarande är stark håller det på att
förändras. Från 2023 kan den som vill stanna kvar till 69 års ålder. Efter
överenskommelse med arbetsgivaren går det att jobba ännu längre. Naturligtvis
är det ingen hållbar långsiktig lösning på kommunens rekryteringsproblem, men
det är viktigt att friska och vitala seniorer som vill och har möjlighet kan få
fortsätta och göra en viktig samhällsinsats.
Vad kan arbetsgivaren göra för att locka fler anställda att stanna kvar i jobb efter
att de normalt skulle gått i pension? Handlar det om att skapa ett gott
arbetsklimat som gör att äldre känner sig uppskattade och efterfrågade? Behövs
anpassningar av arbetsmiljön och/eller arbetsvillkor? Exempel på områden är
lön, frihet och möjlighet att påverka sin arbetssituation samt att vissa
arbetsuppgifter kan lyftas bort. Många vill säkert också kunna påverka när och
hur mycket de vill arbeta.
Arbetarpartiet Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
-

Att ta fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill
jobba kvar.

-

Att, i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar
för att få fler att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Inga-Kersti Skarland (s)

Tommy Mårtensson (s)

Vänsterpartiet
Ulricehamn

Kommunfullmäktige 20220331

Motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasiet gratis mensskydd
Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör alla kvinnor varje
månad under en stor del av deras liv. Mens och mensskydd är inte heller något givet tema på den
politiska arenan. Inom kulturen förekommer det numera att mens lyfts och problematiseras och det
har utvecklats en egen gren kallad menskonst. I den offentliga debatten används också begrepp
som mensfattigdom. I England och Skottland och i flera av Sveriges kommuner bla Borås har man
redan infört utdelning av gratis mensskydd i skolan. Många pekar på orättvisan för alla födda med
livmoder.
Mens är en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för de unga och borde
dessutom inte behöva vara en klassfråga. Men har den unga kvinnan det svårt ekonomiskt kanske
hon inte kan byta skydd så ofta som hon borde vilket kan innebära en hälsorisk. Kanske stannar
hon hemma från skolan av rädsla för att blöda igenom eller för att lukta illa.
Vänsterpartiet föreslår att en verksamhet startas för att erbjuda elever i grundskola och gymnasium
att få kostnadsfri utdelning av mensskydd, exempelvis via besök hos skolsjuksköterska eller
kurator.
Förslaget ska ses som en del av Vänsterpartiets engagemang mot barnfattigdom. Det kan också
ses som en satsning på ungas psykiska och fysiska hälsa. De ungas kontinuerliga kontakt med sin
skolsjuksköterska eller kurator kan förväntas skapa förtroendefulla relationer som underlättar för de
unga att söka stöd och råd också om andra frågor.
Vänsterpartiet yrkar
att Ulricehamns kommun snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium
kostnadsfri utdelning av mensskydd.

Vänsterpartiet Ulricehamn
Jan-Olof Sundh

VÄNSTERPARTIET
Ulricehamn
Kommunfullmäktige 20220331

Arbetsplatsdemokrati ett demokratiprojekt i Ulricehamns kommun
Firandet av 100 år av demokrati har skett på olika sätt de senaste åren. Fokus har legat på
minnet av rösträttsreformerna 1918–21. Regeringens motto har varit: Demokratin 100 år –
samling för en stark demokrati.
Men det var, och är fortfarande, ett demokratiskt genombrott med förhinder. Tanken på
den vidgade demokratin kom aldrig att på riktigt omfatta ett demokratiskt inflytande inom
andra delar av samhället. Maktförhållandena på arbetsplatserna är i stort sett oförändrade.
Den arbetsrättsliga lagstiftningen som genomfördes under framför allt 70- och 80-talen
stannande vid insyn och samverkan (MBL, lag om styrelserepresentation, med flera).
”Tuta och kör” är ledordet. I många avseenden har de anställdas och de fackliga
organisationernas inflytande i realiteten minskat de senaste decennierna.
Det är därför dags med en ny demokratiseringsvåg - hundra år efter den förra. Den
offentligt drivna sektorn kan här gå före och skapa bättre förutsättningar för de anställda
att få ett reellt inflytande och större makt över sin arbetssituation. All tillgänglig forskning
visar att inflytande över arbetets organisering är av större betydelse för motivation och
välbefinnande än många andra arbetsvillkor. Åtgärder i den här riktningen kan på allvar
göra skillnad när det handlar om ohälsa i arbetslivet, höga sjuktal och
långtidssjukskrivningar – någonting som är särskilt angeläget i de traditionellt
kvinnodominerade omsorgsyrkena.
Ulricehamn skulle kunna bli ett gott exempel som mönsterarbetsgivare när det gäller
anställdas möjligheter att få reellt inflytande och i hög utsträckning kunna råda över sina
arbetsförhållanden. Minoritetsstyret har ju deklarerat att Ulricehamn skall bli
Sjuhäradsbygdens bästa arbetsgivare
VÄNSTERPARTIET YRKAR
att beredande utskottet/kommunstyrelsen får ett uppdrag att inleda en process
tillsammans med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att
överföra ett reellt inflytande i frågor som arbetstid, bemannings- och anställningsfrågor och
arbetets organisering till de anställda inom Ulricehamns kommun.

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera områden kan
påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits.
att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet
till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl
verksamheten som de anställda.
Ulricehamn 20220331
Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet

Från: Linda Hellström
Skickat: 23.02.2022 09:45:58
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Medborgarförslag

Hej.
Jag har nyligen blivit medborgare i denna fina stad.
Är mycket ute i skog och natur, med vår hund.
Har träffat många hundägare på vägen, och vi samtycker att det vore så
trevligt med en hundrastgård för våra hundar att kunna springa lös i. Detta
är något som alla hundägare här i trakten önskar, vad jag förstått.
Vi är själva ursprungligen från Borås, och jag pendlar idag med hunden dit
för att han skall få vara utan koppel en stund.
Det finns så många hundägare i Ulricehamn, och vi alla har en dröm om en
enkel hundpark.
Jag har hört att det tidigare skickats önskemål angående detta tidigare,
men jag vädjar att det skulle vara så uppskattat.
Med vänlig hälsning
Linda Hellström
Skickat från min iPhone

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 23.02.2022 10:51:24
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Hej!
Jag har ett förslag om en större samlingspunkt - ett hus - i Ulricehamn som ska
främja miljötänk och även sociala nätverk. Det finns många som hungrar efter
social samvaro, särskilt i pandemins kölvatten. Det är också ett faktum att många
lever ofrivilligt ensamma. Vidare har alla hushåll en mängd tråkiga sysslor som
bara måste göras. Dessa tar tid utöver kanske heltidsarbete och hindrar oss från
att komma ut och träffa folk och knyta nya kontakter. Varför inte då skapa ett
genomtänkt samlingshus dit människor kan söka sig för att få saker gjorda i
samvaro med andra och kanske även tillskansa sig nya kunskaper om hur vi kan
leva miljövänligt? Först och främst skulle jag vilja ha en stor, bokningsbar tvättstuga
med grovtvättmaskiner för mattor och dito torkskåp. Vidare en sal med
arbetsbänkar och symaskiner, m.m. där man kan sitta och laga trasiga saker och
kläder. Gärna att man bjuder in äldre att komma hit och hjälpa till med sin
erfarenhet! Likaså ett "hemkunskapskök" där människor kan laga nyttig,
miljömässig mat tillsammans för att sedan få hem den i form av matlådor. Det kan
gott få finnas ett bokningsbart "strykrum" där 10-12 personer kan ta hand om sin
stryktvätt samtidigt. Det finns ingen hejd på vad detta samlings-center skulle kunna
erbjuda för att förenkla i vår vardag, motverka ensamhet och psykisk ohälsa, främja
nya kontakter och meningsfullhet. Gärna ett miljötänk som genomsyrar
Skriv ditt
alltsammans. Det kan finnas loppis och lokal där man lägger sådant som man vill
medborgarförslag:
skänka. Det kan vara "bytardagar" och digitala samt fysiska bokningslistor där
man byter tjänster och lånar ut saker. Givetvis kan det få kosta en slant att vara
medlem i "centret" eller att boka sig i någon lokal, men det bör inte vara någon
vinstdrivande tanke bakom utan att man mer ser det som att kommunen upplåter
lokal för dessa möjligheter för människor att investera i sin hälsa och miljö.
Nämnde jag något om träning? Det ska givetvis gå att träna här också och jag ser
framför mig hur det anordnas promenader och kanske work shops i odling. Kanske
"stickling-bytardagar"? Vi behöver komma ur våra kyffen och träffa varandra känna glädje och meningsfullhet igen! Hopp för framtiden! Barnpassningsrum
också med personal såklart, så att inte småbarnsföräldrar känner sig hindrade att
delta. Det får gärna finnas inslag av kultur och underhållning också! Allt som gör
bestyren roligare! Tänk er en skovårds-session som trakteras av en
historieberättare som pratar om bygden förr och visar bilder och filmer! Jag tror att
Socialdemokraterna var inne på något liknande - i alla fall ett center med miljötänk.
Jag har länge tänkt likadant, även om jag adderat fler möjligheter i mitt förslag. Det
vore jätteroligt om Ulricehamn kunde bli föregångare vad gäller ett sådant här
centrum som egentligen är så mycket mer än det fysiska - nämligen ett helt nytt sätt
att tänka hållbart om människan och planeten. Jag är den första att vilja jobba här,
förresten, om mitt förslag blir verklighet. Tack för ordet!
Förnamn:
Monica
Efternamn:
Olsson Rydh
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 02.03.2022 11:59:55
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Vi elever på Ätradal har ett förslag om att vi skulle kunna sälja chokladbollar i
cafeterian. Det hade varit bra för att om man känner sig ledsen eller inte har så
Skriv ditt
mycket energi så kan man köpa en chokladboll och då mår man lite bättre och får
medborgarförslag:
mer energi. Vi tycker också att det är orättvist att semlor säljs på Stenbocksskolan
och önskar också att få det.
Förnamn:
Leo
Efternamn:
Rask
E-post:
Adress:

Medborgarförslag
Hökerumsmotet
Ulricehamn kommun växer och ökar både med innevånarantal och med nya företag
och befintliga som vill etablera sig i närområdet
Det höjs röster om att det saknas platser för utbyggnad av sällanköpshandel vilket
gör det omöjligt för fler stora företag att etablera sig i vår kommun.
När Hökerums samhällsförening tog fram översiktsplanen för Hökerum 2040 visades
det på en mycket lämplig handelsplats vid Hökerumsmotet. Det skulle var ett
ypperligt läge med stor exponering utmed motorvägen. Vid framtagandet av
översiktsplanen kontaktades alla markägare och de var mycket positiva till en
utveckling av området. Platsen är utmärkt för sällanköpsmarknaden som inte kräver
släpkärra för att handla. Men även för handel som kräver kärra typ bygghandel etc.
Även andra näringsidkare typ restauranger, drivmedel, laddstationer mm.
Detta tillsammans med andra områden utmed Motorvägen skull göra att hela
kommunen utvecklas, inte bara Ulricehamn som centralort.
En utbyggnad av område skulle bidra till flertal arbetstillfällen för boende och även
bidra till Hökerums utveckling på ett positivt sätt. Det skulle givetvis även bidra med
att stärka det nuvarande lokala förtagandet i Hökerum.
Att kunna utveckla och ta vara på olika typer av markområden i hela Ulricehamns
kommun gör att det blir tillväxt i hela kommunen vilket gynnar inte bara Ulricehamn
som centralort utan i detta fall Hökerums utvecklingsmöjligheter och tillväxt. Denna
utbyggnad kommer med största sannolikhet inte konkurrera med centrumhandeln
inne i Ulricehamn vilket verkar vara ett hinder för viss etablering nära stadskärnan.
Det är dags att Ulricehamns kommun tar detta på allvar och börjar ett
utredningsarbete för att inom en rimlig tid dra nytta av detta utomordentliga läge vid
Hökerumsmotet.
Vi föreslår med ledning av ovanstående att:
•
•
•

Ulricehamns kommun startar ett planeringsarbete i detta område.
I samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området.
Köper in den aktuella marken

Carl-Åke Alsing

Tommy Johansson

________________________

_________________________

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.03.2022 16:08:43
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Fallskydd runt gångtunnlar längs med Tre Rosors Väg.
Vid gångtunnlarna så kan man "gå över" kanten och trilla ner 2 meter.
Skriv ditt
På vintern åker många barn pulka vid "fågeltunneln" under Tre Rosors väg. Förr var
medborgarförslag:
det buskar längs med kanten på tunneln och på så sätt fanns ingen fallrisk.
Mitt förslag är att sätta upp ett staket eller en avgränsning så olyckor inte kan ske.
Förnamn:
Lina
Efternamn:
Ljungqvist
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.03.2022 16:04:46
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Avgränsning mellan Stadsskogens förskolas parkering och Grönahögsvägen.
Det är nu tillåtet att köra 40 km / tim på vägen och det finns ingen avgränsning
Skriv ditt
alls mellan parkeringen o vägen.
medborgarförslag: Barn kan lätt springa rakt ut i trafiken.
Sätt upp ett staket eller räcke eller något så barnen inte lika lätt kan springa rakt
ut,.
Förnamn:
Lina
Efternamn:
Ljungqvist
E-post:
Adress:

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.03.2022 14:35:38
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Hej, läser i UT att -"Ny plan ska förbättra för cyklister" och har då ett
medborgarförslag som inte stod med där och det gäller Grönahögsägen ut mot
Köttkulla/Grönahög. Den vägen har cykelbana fram till Pinebo men sen finns det
Skriv ditt
bara en väg, utan vägren som används flitigt av både gångare, cyklister och
medborgarförslag: rullskidåkare. Skidgymnasiers eleverna åker där med livet som insats. Jag har
skrivit om detta förut och nu kommer det igen. Förläng cykelbanan från Pinebo till
åtminstone korset vid Kinnared - Påbo, där är det många som vänder eller svänger
av.
Förnamn:
Petra
Efternamn:
Hjalmarsson
E-post:
Adress:

