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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Nils Ivar Carl-Johan Sunnerholm

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Utegym samt hinderbana

Beskriv förslaget
Då det genomförs ett stort arbete vid landvetters badplats började jag fundera om det saknas något i Landvetter!
Det saknas ett riktigt bra utegym( ett bra utegym finns vid sagoparken i Mölnlycke som mål).
Tänk er själva känslan att som småbarnsförälder och alla andra utövare ha möjligheten att köra ett pass på ett bra utegym för att 
efteråt ha möjligheten att hoppa i och bada i Landvettersjön! Det hade varit lycka för många!
Om man skall dra idén vidare om träning ser jag stora möjligheter att anlägga en hinderbana i anslutning till badplatsen där olika 
hinder skulle kunna sättas upp i skogen för att ge en allsidig träning. Det skulle även bidra med något som inte finns i närheten av 
Göteborg, en hinderbana som är av längre sträckning men som går i skog och kanske till och med skulle kunna innefatta 
vattenhinder. Som ni säkert vet är det ett stort intresse från många att springa hinderbana och det skulle kunna göra att fler väljer att 
komma och besöka Landvetter. Med det större inkomster och tryggare och säkrare miljöer då fler människor skulle vara ute och 
röra sig i områden som normalt sett inte upptäcks.
Jag har många år av uteträning och hinderbana bakom mig vilket gör att jag har mycket kunskap inom området. Tror mig när jag 
säger att ni har chansen att göra Landvetter och Härryda till något speciellt i Göteborgs regionen.
Jag hoppas och tror att ni ser möjligheterna till detta förslag! Hör gärna av er om ni vill prata vidare och hör fler av mina förslag. 
Jag har bott i Landvetter snart ett år och älskar Landvetter. Jag försöker göra mitt yttersta för att utveckla och förbättra Landvetter 
så det skall passa alla, att alla skall trivas och finna en mening med att bo här!
Mvh Carl-Johan
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Inskickat av: Tove Hegelund Myrbäck
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#68019

Datum
2022-05-23 10:35

Ärendenummer: #68019 | Inskickat av: Tove Hegelund Myrbäck (signerad) | Datum: 2022-05-23 10:35

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Tove Hegelund Myrbäck

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Införa Bondens Marknad på kommuntorget

Beskriv förslaget
Bondens marknad är ett etablerat koncept som finns tex i Malmö och i mindre form i Haga i Gbg. Det är ett tillfälle för odlare att 
sälja sina produkter till konsumenten direkt, samt en mycket trevlig samlingspunkt för medborgarna. Under ett par helger i aug, sep 
och okt skulle torget utanför kommunhuset kunna användas till bondens marknad, till glädje för både lokala odlare och medborgare. 
Ett sätt att lansera lokala odlare och sprida liv till centrum, och torget bakom centrum.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Tove Hegelund MyrbäckNamn: 
197101143944Person ID: 

2022-05-23 10:35Datum: 
3F2392B19568203E35D6E1726449CA8B6372D212Signerad checksumma: 
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Inskickat av: FREDRIK ÅBERG
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#68144

Datum
2022-05-24 12:35

Ärendenummer: #68144 | Inskickat av: FREDRIK ÅBERG (signerad) | Datum: 2022-05-24 12:35

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
FREDRIK ÅBERG

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Onödig transprortled.
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Sida
(2 2)

Inskickat av: FREDRIK ÅBERG 
(Signerad)

Ärendenummer
#68144

Datum
2022-05-24 12:35

Ärendenummer: #68144 | Inskickat av: FREDRIK ÅBERG (signerad) | Datum: 2022-05-24 12:35

Beskriv förslaget
Förbi flera av Rävlandas större bostadsområden löper en tungt belastad väg. Den passerar samhället på boråsvägen upp förbi 
järnvägsöverfarten och åker igenom stora bostadsområden i Rävlanda bara för att åka över järnvägen igen (den närmare 
Bollebygd). Den här vägen har väldiga mängder genomfartstrafik och dessutom tung trafik. Flera timmerbilar per dag bland annat, 
och får jag gissa någonstans mellan 4-5 tusen andra fordon per dygn.
Det här skapar irritation och stress samt problem för de som bor utmed Boråsvägen. Dels för att hastigheterna är mycket över de 
tillåtna, ljudvolymen är hög och störande samt för att mängden trafik bygger långa köer flera gånger per dag då bommarna för 
järnvägen går ner. Vilket kan hindra folk från att komma in i Rävlanda, eller lämna Rävlanda fast man inte skall över 
järnvägskorsningen.
Som rubriken antyder så är det onödigt att ha all denna passerande trafik inne ibland borstadsområdena.
Lösningen: Lägg/rusta upp anslutande väg utmed järnvägsspåret Rävlanda stationsväg ,en väg som faktiskt redan ligger utmed 
spåret idag och som bara saknar 42meter för att nå fram till att ansluta till boråsvägen mot bollebygd.
Fler fördelar än att många boende kommer slippa att bo utmed tungt trafikerad väg.
Fördel 1. om jag har rätt i mitt antagande att det är 4000 fordon som bara passerar igenom vår "lugna" ort så skulle sträckan dessa 
fordon kör vara 120 mil mindre per dygn!
Fördel 2. Det här kanske skulle vara bra för verksamheterna i Rävlanda, Affären, vårdcentralen en restaurang, samt industrierna på 
Åvägen som alla ligger utmed stationsvägen att folk som åker igenom kan se dessa och kanske passar på att göra ärenden.
Fördel 3. Om man satsar på att förlänga sträckan Rävlanda stationsväg så kan man även satsa på att försöka göra en mer naturlig 
förbindelse mellan Rävlanda och Bollebygd som ju ligger väldigt nära varandra fågelvägen, men det är knappt någon som vågar 
cykla eller gå dit med tanke på vägen idag, det är dessutom väldigt kuperat idag. Satsa på väg och samtidigt säker cykelväg till 
Bollebygd som erbjuder mycket mer service och möjligheter för Rävlandas innevånare.
Fördel 4. Ni kommer att få färre medborgarförslag om järnvägsövergången i Rävlanda och ni kommer inte behöva så många försök 
att lösa hastighetsproblemen på Boråsvägen. (Bor själv vid 30 sträckan på Boråsvägen men medelhastigheten är mycket högre än 
så, för de absolut flesta som kör där har inget ärende i Rävlandas bostadsområden, dom vill bara förbi Rävlanda.)
Sammanfattningsvis:
Lägg en ny väg för genomfartstrafiken på Rävlanda stationsväg och hjälp oss få ordning och lugn i vårat samhälle. Ljudisolera för 
dom få bostäder som ligger utmed järnvägen istället.
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