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(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

 E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Anders Johan Axel Kilander Marunga

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Gång/cykelväg mellan Hindås och Landvetter

Beskriv förslaget
Just nu håller man på att anlägga nya VA-ledningar mellan Hindås och Landvetter, mitt förslag är att man anlägger gång-cykelväg 
ovanpå.
Som cyklist är man i dagsläget hänvisad att cykla göteborgsvägen mellan Hindås och Landvetter, en väg som är relativt smal och 
ganska trafikerad av bilar och bussar. En cykelväg mellan orterna hade gjort framkomligheten bättre och tryggare! En cykelväg 
hade också knutit ihop orterna på ett sätt som möjliggör att ta sig mellan dem utan att använda bilen.
Jag har varit i kontakt med kommunens va-ingenjörer som instämmer i förslaget (Trafikverket hänvisar till kommunen).
Jag tycker att man ska ta tillfället i akt när det frigörs yta i och med nedläggningen av VA rör.
Med vänliga hälsningar
Johan Kilander Marunga
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Signeringsunderlag

Postnummer och ort

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Ari Mikael Vatjus

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Måla om staket blått och gult

Beskriv förslaget
Det röda staketet på Benarebyvägen borde målas om i Ukrainas färger, blått och gult, för att vi vårt stöd.
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Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Peter Lindgrén

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Promenadstråk runt västra Nedsjön.
Med tanke på hur fint det är runt aktuell sjö så är det märkligt att det inte satsats på en promenad slinga runt sjön. Med ett fik och 
bänkar runt sjön. Bänkar saknas också på gången över från tågstationens håll över sjön där vildmarksleden startar. Enkelt att sätta 
upp några bänkar där vilket skulle höja trivselfaktor avsevärt.
Utegym och padelbanor
Vet att det finns planer på att bygga padelhall bredvid nuvarande tennishall men vet inte hur det går med det. Väntar de ev på 
bygglov? Sen skulle ett utegym i samma område behövas. Det är i ett område med idrott och skolor så det skulle öka träningen hos 
ungdomar och även hos oss äldre
Tack på förhand
Med vänlig hälsning,
Peter Lindgrén

Beskriv förslaget
Se tidigare text
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