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Datum
2021-09-03 09:42

Ärendenummer
#34360

Inskickat av: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON
(Signerad)

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av
Inlämnat av
Personnummer

För- och efternamn
PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON
Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon
Notifieringar
E-post

2. Ditt förslag
Rubrik på ditt förslag
Upprustning utav konstgräsplanen vid bostadsområdet vid Säteriet i Mölnlycke
Beskriv förslaget
Detta förslag skrivs av mig som ombud för flera utav barnen boende på bostadsområdet i Säteriet i Mölnlycke. Det är dom som har
bett mig att förmedla deras önskan.
Konstgräsplanen vid bostadsområdet vid säteriet är en liten idrottsplan som nyttjas i stort sätt varje dag av både barn, ungdomar och
vuxna i bostadsområdet. Det är en mötesplats och en möjlighet för dom boende att träna, leka och att utöva sport tillsammans.
Förutom den planen är det långt till närmaste idrottsplats där man kan spela fotboll om man inte vill spela på grus eller sand.
Förutom alla i bostadsområdet som nyttjar planen använder även Säteriskolan planen för deras idrottslektioner i stort sätt dagligen
under ute-idrotts säsongen
Idrottsplanen är välanvänd under många års tid därav börjar den bli sliten. Framförallt märks det på konstgräsmattan då den börjat
bli ojämn, trasig och skadad. Sargen och träpanelen är såklart också sliten, men det är mest till utseende det viktigaste för barnen är
att underlaget blir bättre för det ska blir roligare att spela där och inte skada sig på dom hala och skadade delarna på mattan.
Innan vi skrev detta förslag har vi varit i kontakt med fritidsförvaltningen i Härryda kommun för att få reda på ifall det funnits
någon upprustningsplan för denna idrottsplats, men tjänstepersoner i staden visste inte och hänvisade oss att skriva ett
medborgarförslag.
Vi har även kontaktat rektorerna för Säteriskolan som ser ett stort värde av att planen upprustas då dom använder den i så stor
utsträckning.
Vi bifogar en satellitbild på planen så det ska bli enklare att förstå vilken idrottsplats vi menar.
Med vänliga hälsningar fotbollsspelarna på Säteriet
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Datum
2021-09-03 09:42

Ärendenummer
#34360

Inskickat av: PONTUS DE
SALAREFF MÅNSSON (Signerad)

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.
Karta över konstgräsplanen.png (859 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.
Namn: PONTUS DE SALAREFF MÅNSSON
Person ID:
Datum: 2021-09-03 09:42
Signerad checksumma:
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Datum
2021-09-08 15:32

Ärendenummer
#35157

Inskickat av: LENA BRIVE
(Signerad)

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av
Inlämnat av
Personnummer
För- och efternamn
LENA BRIVE
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Notifieringar
E-post
SMS

2. Ditt förslag
Rubrik på ditt förslag
Idrotts- och kulturbussen
Beskriv förslaget
Våra barn och ungdomar har ett rikt utbud av kultur och idrottsaktiviter att ta del av i vår kommun. Nya lokaler, nya miljöer och
flera större satsningar har gett oss kulturhusen i Landvetter och Mölnlycke, Idrottshallar i Hindås, Rävlanda, och Landvetter,
utomhusarenor för fotboll och andra fritidsaktiviteter i Djupedal och Pinntorp - och säkert väldigt mycket mer som jag inte vet
något om. Det senaste tillskottet är ju flera träningshallar för olika sporter som innebandy, trampolin och truppgymnastik i
Mölnlycke Fabriker. Till detta kommer en kort säsong för cykel och en lång vinter där andra färdsätt önskas, föräldrar med
arbetstider som begränsar möjligheter till skjuts eller att man helt saknar tillgång till bil eller annat transportmedel.
Kollektivtrafiken i all ära men ibland räcker den inte riktigt ända fram, speciellt inte för de lite yngre åldrarna, 7-10 år.
Jag föreslår en lokalbuss som går en runda runt skolor, idrottsanläggningar och kulturcentra så att det blir enklare för barn och
ungdomar att nå det stora utbudet av fritidsaktiviteter oavsett om man bor i Hindås, Landvetter eller skogsområdet och oavsett om
aktiviteten är i Rävlanda, Pixbo eller Pinntorp. Det hade också varit önskvärt att dessa turer fokuserar på de tider då skolan slutar
för de yngre och pågår tills de äldre åker hem på kvällen. Liksom under helgtid. De tider då kollektivtrafiken har lägre täthet i
turerna eller helt slutat att köra vissa turer och linjer.
Natuligtvis inser jag att kostnaden för denna vision mycket väl kan braka iväg till alldeles för mycket men, ni som kan mer om
detta, ser ni några lösningar? Skulle det kunna funka? Skulle det kunna vara en hjälp för en tjej som önskar spela tvärflöjt att få åka
från sin skola kl 2 när hon slutar för att spela i en annan del av kommunen och sedan återkomma hem i rimlig tid till middag och
läxor i lugn och ro. Ser ni vad jag försöker säga? Ring för en tydligare bild. Jag funderar gärna vidare.
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Datum
2021-09-08 15:32

Ärendenummer
#35157

Inskickat av: LENA BRIVE
(Signerad)
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Datum
2021-09-14 12:41

Ärendenummer
#36049

Inskickat av: JENNIE SCHÄFER
(Signerad)

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av
Inlämnat av
Personnummer
För- och efternamn
JENNIE SCHÄFER
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Notifieringar
E-post
SMS

2. Ditt förslag
Rubrik på ditt förslag
Syskons rätt till förskoletid
Beskriv förslaget
I skrivande stund följer Härryda kommun skollagen genom att endast erbjuda syskon 15 timmar per vecka på förskolan oberoende
av föräldrarnas sysselsättning. Det finns det inget hinder för kommunen att erbjuda fler timmar för att tillgodose barns behov av
utveckling och lärande. Med anledning av detta så föreslår detta medborgarförslag att kommunen utökar rätten till förskola för barn
med mindre syskon för en förälder är föräldraledig till minst 6 h per dag fem dagar per vecka under ordinarie förskoleterminer med
gällande förskoleavgift. (Inte avgiftsfri).
Många barn finner sitt sammanhang i förskolans verksamhet. Ett sammanhang där de får utvecklas och lära sig precis som det är
tänkt. När barn får syskon berättigas inte barnen längre att delta i förskolans pedagogiska verksamhet alla dagar i veckan såsom
innan. Barnens rutiner och sammanhang för lärande prioriteras bort till förmån för en förlegad syn att barn har det bäst med sina
föräldrar. Vi är flera med barn som står bakom detta förslag som sett baksidan av hur kommunen idag beslutar om extra tid på
förskolan utöver de 15h/vecka. Det talas hellre om hänvisning till familjestödsenheten/socialtjänsten än om att utöka barns tid på
förskolan där föräldrar och många gånger även vården anser att det finns behov av detta för barnets lärande och utveckling.
Härryda kommun arbetar mot att få Sveriges bästa skola. Ett projekt där förskolan verkar ha lämnats utanför. För att få Sveriges
bästa skola behöver kommunens barn få full rätt till sin utbildning även i förskolan. Enligt barnkonventionen har barn rätt till att gå
i skolan. Förskolan lyder under skolverkets läroplan för förskolan och är inte någon socialverksamhet eller barnpassning. Därmed
bör just barnens möjlighet till lärande och utveckling prioriteras. Föräldrar skall ha beslutande rätt kring barnets behov av tid på
förskolan för sin utveckling och lärande. Barn utan syskon får en fördel gentemot de barn som får syskon. Det skall vara en
självklarhet att kunna delta i förskolans pedagogiska verksamhet må-fredag. Man vet att en bra förskola ger en god grund till
lärande längre fram i skolgången - det är inte något vi skall se förbi. Medborgarförslagetsstöd kan följas via: www.skrivunder.com
/stod_medborgarforslag_i_harryda_kommun_for_syskons_ratt_till_forskol
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Datum
2021-09-14 12:41

Ärendenummer
#36049

Inskickat av: JENNIE SCHÄFER
(Signerad)
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Datum
2021-09-19 20:34

Ärendenummer
#36807

Inskickat av: Johan Persson
(Signerad)

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av
Inlämnat av
Personnummer
För- och efternamn
Johan Persson
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Notifieringar
E-post

2. Ditt förslag
Rubrik på ditt förslag
Gångstråk vid Rådasjön
Beskriv förslaget
Hej
Mitt förslag är ett nytt gångstråk utmed en del av Rådasjön i Mölnlycke.
För några år sedan upprustades promenadstigarna vid Råda Säteri och det blev väldigt bra. Det finns också en mindre stig längs
med sjön närmare Mölnlycke. Min tanke är att sammanbinda de två med en gångväg mellan fiskeföreningen och RÅSS gamla
brygga, gärna med en spång liknande det som gjorts vid Ötjärn. Idag är den sträckan otillgänglig och består av sankmark utan
stigar. Men samtidigt är det väldigt fin natur och att ha en promenadväg precis jämte sjön hade blivit hur bra som helst.
Mvh Johan
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Datum
2021-09-21 09:55

Ärendenummer
#37134

Inskickat av: Jonathan Arnljung
(Signerad)

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av
Inlämnat av
Personnummer
För- och efternamn
Jonathan Arnljung
Adress
Postnummer och ort
Telefon
E-postadress
Mobiltelefon
Notifieringar
E-post

2. Ditt förslag
Rubrik på ditt förslag
Förläng GC-väg.
Beskriv förslaget
Hej, det går en gc-väg längsmed benarebyvägen som slutar vid abbortjärn. Önskemål är att den förlängs till själva Benareby.
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