


 

 

Motion  om att uppföra hundrastgård i Stadsparken 

 

Det har lämnats in motioner tidigare  och även 
medborgarförslag om detta. 

Ingenting har hänt .Nu måste det bli  ett beslut. 

Härmed yrkas att: 

En hundrastgård  uppförs i Stadsparken. 

 

Ulricehamn den 15 sept 2022 

Arne Fransson ,MP



 

 

Motion  gällande en cykelväg på gammal banvall från 
Pinebo till Kinnared. 

Det finns en gång och cykelväg sedan många år från 
Ulricehamns stad till Pinebo.   Nu är det dags att kommunen 
anlägger en cykelväg på en gammal banvall från Pinebo till 
Kinnared.Då kan man  få en cykelled till Kinnared  utan 
biltrafik. Det måste påpekas att hundklubben är  mycket aktiv 
i Kinnared och varför inte  göra det lite  lättare  att ta cykel än 
bil till denna aktivitet.Vissa sträckor ägs av Ulricehamn 
kommun .Hela sträckan är ca 4,7 km. 

Av ovanstående  skäl yrkas att: 

- Kommunen gör en cykelväg på gammal banvall från 
Pinebo  till Kinnared och formar  ett avtal med 
markägare om att anlägga en hårt packad grusväg till 
Kinnared från Pinebo. 

 

Ulricehamn den 15 september 2022 

 

Arne Fransson,MP 



 

 

 

Motion om att ge  elkunderna till Ulricehamn Energi  en bra  
återbäring . 

År 1996 föreslog styrelsen för Ulricehamn Energi att en del av 
överskottet skulle gå till elkunderna. Detta förslag gällde bara detta 
år. 

Kommunen har under de senaste åren ställt krav att av  vinsten på 
totalt eget kapital ska minst 5 %  gå  till Holdingbolaget Stadshus. Nu 
leverarar  bolaget  över  12 %  till kommunen och därmed 
Holdingbolaget. 

Är det inte dags att  kommunen beslutar att en viss  del av 
överskottet som är så högt går tillbaka till kunderna som får sin  el av 
UEAB? 

Därför yrkas att: 

 

Kommunen beslutar att en del av överskottet inte bara går till 
Holdingbolaget  (som bla delar ut dessa pengar till NUAB )  utan 
också  går tillbaka och ger en rejäl  återbäring till alla elkunder.  

 

 Ulricehamn den 15 sept 2022 

Arne Fransson,MP 





Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 12 juli 2022 06:54
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Anlägg en toalett likt den nere vid Ulricaparken, i Stadsparken. Jätte fin ny 
lekplats, men ingen ser behovet av en toalett, vilket jag tycker är väldigt 
konstigt. Vi har här en av två Ulricehamns största lekplatser. Vart ska barn 
och vuxna för den delen ta vägen när behoven gör sig påminda? Åka hem? 
Familjer besöker oftast våra lekplatser för längre stunder, speciellt våra två 
största. Stadsparken inbjuder till så mycket härligt umgänge så i detta fall 
åberopar jag *nöden har ingen lag. Så se nu till att detta når de som beslutar i 
vår vackra stad.

Mvh Marcus Tidebrink 
Förnamn: Marcus 
Efternamn: Tidebrink 
E-post:

 



Från:                                  kjell arvidsson
Skickat:                             den 12 juli 2022 15:06
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               medborgarförslag mot buller

Vindkraftverk som uppfyller dom bestämmelser som finns får inte ställas upp i Ulricehamn kommun.
Det är däremot helt ok att köra med motorsågar, grästrimmer, åkgräsklippare, vanliga gräsklippare.
A-traktorer, mopeder, vattenskotrar, motorcrosscyklar, veteranbilar, snöslungor, jordfräsar.
 
Minsta barn fattar att vi kan inte fortsätta att konsumera 4 jordklot.
Ulricehamns kommun har utmärkta förutsättningar att bli Sveriges första koldioxidneutrala kommun.
Vad väntar ni på ?
Föreslår ett stoppdatum på försäljning av nya fossildrivna produkter
Det finns utmärkta elektriska alternativ
 
Kjell Arvidsson  
 
Skickades från E-post för Wind



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 13 juli 2022 08:37
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Skolungdomar ska få busskort som gäller även på alla lov. Speciellt 
sommarlov. Detta erbjuder många andra kommuner. Som det är nu så kan 
bara skolungdomar som bor inne i Ulricehamn ta del i de som erbjuds som 
aktiviteter och övrigt där, de som bor utanför har inte samma möjlighet. Detta 
förutsätter ju även att bussförbindelser finns.

Förnamn: Jessica 
Efternamn: Linderos Sundberg
E-post:
Adress:





Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 29 juli 2022 12:31:22

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej! Jag har ett förslag som jag hoppas kan bli verklighet. Jag föreslår
att det blir ställplatser uppe vid Lassalyckan med servicehus och vad
som behövs för att locka turister både sommartid och kanske vintertid
också. Vi har ett fantastiskt fint natuområde för många aktiviteter både
sommar och vinter och även golfbanan.

Med vänlig hälsning Peter Sturesson
Förnamn: Peter
Efternamn: Sturesson
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 29 juli 2022 19:26:57

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Blomlådor/förhinder småvägarna i byarna.
Vi bor på Villagatan i Dalum och där kör bilisterna otroligt fort ut
till riksvägen.
Men även Skolgatan i Dalum kör bilisterna snabbare än de 40 som
är bestämt på vägarna.

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



Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 10 augusti 2022 08:02:37

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag önskar att Sträckåsvägen ska få fler farthinder av någon form. Det
är 30km/h men det är inte ovanligt att det kommer bilar som kör
alldeles för fort. Det är mycket barn, cyklister, gångtrafikanter löpare
och rullskidsåkare som rör sig på vägen och jag har bevittnat både en
och två gånger bilar som kör alldeles för fort som måste tvärnita för
gångtrafikanter vid gatans enda övergångsställe (som också är gatans
enda farthinder). Det här övergångsstället/farthindet ligger ganska högt
upp på gatan och det skulle därför vara bra med ytterligare farthinder,
till exempel blomlådor, som tvingar folk att hålla lägre hastighet. Det
har även varit mycket byggtrafik och lastbilar körandes på vägen den
senaste tiden och det är oroande hur fort många av dessa tunga
lastbilar kör. Någonting behöver göras!

Förnamn: Julia
Efternamn: Sjö
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 11 augusti 2022 15:21:58

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Utifrån att den angivna hastighetsgränsen är 40 kilometer/timme på
Brunnvägen i Villastaden, önskas hastigetssänkande åtgärder snarast.
Flertalet fordon färdas i alldeles för hög hastighet på sträckan mellan
Kapellkyrkogården och bron som går över gamla riksväg 40.
Det gäller bilar, trimmade epatraktorer och mopeder.
På den här sträckan finns det dessutom ett övergångsställe.
Människor och djurs liv och säkerhet äventyras dagligen och det är
tyvärr bara en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad.
Mitt förslag är att sätta upp en fartkamera på sträckan, alternativt
digitala hastighetsvarnare, skyltbågar, vägkuddar, blomlådor,
platågupp eller liknande.
Då detta kan ta tid att få till stånd, efterfrågas inledningsvis
fartkontroller på sträckan.

Förnamn: Catarina
Efternamn: Coutinho Axelsson
E-post:
Adress:



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 21 augusti 2022 17:11
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Det finns ett stort önskemål om ett övergångsställe mellan Götaplatsen och 
korset sanatorievägen/Tre rosors väg!
Vi är många familjer i det gällande området, men även närliggande områden, 
som önskar en säkrare och tryggare övergång för våra barn och ungdomar på 
denna sträckan mellan de idag befintliga övergångsställen.
Vad kan vi göra för att framföra vårt önskemål än tydligare och visa hur 
många vi är som står bakom vår önskan?
Vad kan vi göra för att få fram vårat gemensamma önskemål?

Förnamn: Malin
Efternamn: Wengbrand 
E-post:
Adress:



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 31 augusti 2022 12:54
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

MEDBORGARFÖRSLAG GÄLLANDE RESEBIDRAG OCH 
INACKORDERINGSTILLÄGG ÅRSKURS 9.
Mitt förslag är att Ulricehamns kommun ser till att rådande 
Inackorderingstillägg som gäller för gymnasieskolan även gäller för elever i 
årskurs 9.
Vi har full förståelse för att det är extraordinärt att elever i grundskolan byter 
studieort för att ta del av utbildning som inte finns att tillgå i Ulricehamns 
kommun.
I vårt fall är det vår son som spelar hockey med Frölunda U16 Elit och går 
årskurs 9 på Prolympia i Västra Frölunda.

 får inte spårvagnskort från skolan då han är skriven i Ulricehamn, just 
nu får han ej heller någon ersättning för hemresor och ej heller 
inackorderingstillägg. Vi skulle vara ödmjukt tacksamma om Ulricehamns 
kommun vill bevilja inackorderingstillägg/reseersättning även för årskurs 9.

Förnamn: Helena
Efternamn: Hellqvist
E-post:
Adress:



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 4 september 2022 18:58
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Hej!
Det har tidigare föreslagits att bygga en discgolfbana i Ulricehamn, på 
lassalyckan, med bakgrund av att det är en växande sport som är lätt att lära 
sig och passar i princip alla åldrar. Jag ser det även som En mycket bra 
satsning för att aktivera ungdomar som vuxna.
Mitt förslag handlar om att spinna vidare på idén om att bygga discgolfbanor 
I kommunen. Jag föreslår en 9-håls bana i hökerum. Att ha en mindre discgolf 
bana i en mindre ort, som dessutom ligger nära motorvägen skulle gynna både 
de som bor i orten och närliggande orter, men också de i och utanför 
kommunen som åker förbi. Just hökerum är en lämplig plats pga dess läge 
intill motorvägen samt att det är en samlingspunkt för många i och med 
hökerumskolan. Jag tror starkt på att discgolf i höjerum skulle vara ett 
välkommet bidrag i utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen. 

Kortfattat:
Discgolf, 9 hål
Hökerum.
Installations Kostnad: låg
Underhållskostnader: låga 

Förnamn: Robin
Efternamn: Schelin
E-post:
Adress:



Från:                                  Ulricehamns kommun
Skickat:                             den 10 september 2022 09:20
Til:                                      Ulricehamns Kommun
Ämne:                               Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Hej!
Vi har sett ett stort problem med platser vid Hökerumsmotet. Det är fullt på 
parkeringen redan tidigt på morgonen. Ett växande intresse för a-traktorer och 
mopedbilar fanns nog inte med i beräkningen när parkeringen gjordes. Det är 
väldigt glesbefolkat runt Hökerum och många ungdomar är beroende av sina 
färdmedel för att kunna ta sig till skolan. Många ungdomar runt Hökerum går 
också i gymnasiet i Borås vilket betyder att deras busshållsplats för skolan är 
motet. Med ökade drivmedelspriser kommer nog sannolikheten också öka att 
vanliga arbetare vill samåka till sina arbeten eller till universitet. Nästa år när 
ungdomarna som är födda 2007 börjar gymnasiet kommer problemet växa 
ännu mer då intresset för a-traktorer bland dem är mycket stort och bland de 
ungdomar som då slutar skolan är intresset minst. Det finns avsedda 
mopedplatser som också är fulla men det är inte problemet då mopedisterna 
oftast ställer sina mopeder i kanterna och inte i rutorna längre.
Redan idag får dagligen folk vända för att de inte finns någon plats kvar när 
de kommer. Vanliga personbilar får åka till Rångedalamotet och gå på bussen 
där, men mopedbilarna hinner inte dit före bussen.
Det finns mycket skog i anslutning till parkeringen eller en bit därifrån så 
plats för att utöka parkeringen borde inte vara omöjlig.
mvh Rebecka Möllberg 

Förnamn: Rebecka
Efternamn: Möllberg
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Hej! Har pratat med några Epa ungdomar och dom skulle tycka det vore kul 
att ha ett garage där dom kan göra lättare reparationer och umgås.skulle detta 
vara något kommunen skulle kunna hjälpa till med?

Förnamn: Michael 
Efternamn: Vigren
E-post:
Adress:



1

Ulricehamns Kommun

Från: Ulricehamns kommun <no-reply@ulricehamn.se>
Skickat: den 20 september 2022 18:18
Till: Ulricehamns Kommun
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag 

Skriv ditt 
medborgarförslag: 

Önskan om att bredda pendlarparkeringen vid Hökerumsmotet då det i dagsläget inte finns 
tillräckligt med parkeringsplatser. Vi är många som pendlar nu efter pandemin, därav behov 
av fler platser. Ur ett miljöperspektiv är det bra att fler väljer att pendla till jobb/skola.  

Förnamn: Mikaela 
Efternamn: Ivarsson 
E-post:  
Adress:  
 




