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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Anna Lotta Vylund

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Tillåta att föräldrar äter frukost på skolorna

Beskriv förslaget
Innan pandemin så kunde föräldrar till barn i backaskolan äta frukost tillsammans med sina barn för en kostnad. Detta medförde en 
utökad vuxennärvaro vilket bidrog till en lugnare start på dagen. För oss föräldrar innebar det en helt annan kontakt med mina barns 
klasskompisar och en större insyn i barnens vardag. Jag önskar att kommunen öppnar upp möjligheten att äta frukost tillsammans 
med sina barn igen för en tryggare skola.
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Inskickat av: Marie Elisabet Gustafsson
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#73961

Datum
2022-09-07 10:33

Ärendenummer: #73961 | Inskickat av: Marie Elisabet Gustafsson (signerad) | Datum: 2022-09-07 10:33

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Marie Elisabet Gustafsson

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Cykelväg från Hindås, Göteborgsvägen, mot Rya.

Beskriv förslaget
Hej! Det pågår nu ett stort arbete längs Göteborgsvägen med anledning av det nya vattenverket i Hindås. Jag anser att det närmast 
är en skandal att det inte samtidigt byggs en cykelbana längs vägen. Skrev till kommunen om detta när bygget startade och fick till 
svar att det inte var prioriterat. Tycker inte att det är ett svar som är acceptabelt 2022.
Sedan jag flyttade till Hindås har trafiken ökat markant på vägen. Hastigheten har också höjts från 70 till 80 km i timmen. Numera 
är det farligt att cykla längs denna väg. Varför kan inte cykelbana byggas samtidigt som arbetet med vattenledningar pågår? Det 
borde spara både resurser och tid. Jag vet att Trafikverket är inblandat men anser att frågan om cykelbana är så viktig att 
kommunens politiker och ansvariga borde göra sin röst hörd.
Jag har bott i Hindås i mer än 30 år och ingen utveckling alls har skett när det gäller cykelvägar ut från samhället. Med ökad trafik 
och hastighet har istället förhållandena för cykling försämrats avsevärt. Det har blivit omöjligt att på ett säkert sätt ta sig ut ur 
samhället om man inte åker kollektivt eller i bil. Hur går det ihop med vårt ansvar för miljön?
Inget parti i Härryda kommun har mig veterligen lyft frågan om cykelbanor längs Göteborgsvägen under de 30 år jag bott i 
kommunen. Varför inte?
Jag önskar återkoppling och svar på mina frågor.
Hälsningar Marie Gustafsson
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