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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 438 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
ROS-MARIE CARLSSON

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Rävlanda trädgård

Beskriv förslaget
I Rävlanda har vi "Rävlanda trädgård" som ligger nära skolan, förskolor, natur slingan, ja kort sagt nära för många människor.Den 
har byggts upp med projektpengar vilka förvaltats väl och nu erbjuder en härlig miljö för alla som vill besöka den. T.ex har det 
bedrivits rehab grupper med gott resultat, odlingslotter, öppen trädgård för tips och hjälp, träffpunkt för flyktingar, lärostunder för 
barnen m.m. Nu behöver "Rävlanda trädgård" hjälp med ekonomin och då anser jag att kommunen har ett ansvar, även för 
Rävlanda, och nu hjälpa till så att man kan fortsätta bedriva denna verksamhet, som är till stor glädje för så många människor i alla 
åldrar. Så mitt förslag är att Härryda kommun tar kontakt med "Rävlanda trädgård" snarast och diskuterar vad man behöver hjälp 
med.
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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
LENA HOLMBERG

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Skyttelbuss Råda Säteriområdet

Beskriv förslaget
Råda Säteri blir allt mer populärt som en konsekvens av de satsningar som kommunen gör vad gäller herrgården och trädgården. 
Många tar bilen till området speciellt på sommaren då badet hägrar, så många att parkeringen inte räcker till. Ett sätt att adressera 
det skulle kunna vara en skyttelbuss till centrum, varför inte självkörande!?!
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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
CHARLOTTE ANDERSSON

Adress 

Telefon 
-

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Farthinder eller något annat

Beskriv förslaget
Hej! Mitt namn är Charlotte Andersson och bor i Rävlanda. Jag bor vid en av två 30 vägar i Rävlanda vid Gärdet. Utanför är det 30 
på vägen. Men kan med säkerhet säga att 95 procent kör alldeles för fort. Helst Västtrafiks bussar. Dom ligger säkert i 70. På denna 
överfart går min son och många mer barn. Helst under skoltid. Något Måste göras på denna väg INNAN det händer en olycka. 
Gärna farthinder eller något annat
Mvh Charlotte Andersson
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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
LEIF ALLVIN

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Badplats Finnsjön

Beskriv förslaget
Finnsjön är ju livligt besökt och ett bra vatten att bada i men bottnen nedanför Frisksportarna bastu är täckt med grenar och kvistar 
från träden
Tidigare så brukade bastugubbarna städa bottnen hjälpligt men icke nu längre
Gör badplatsen kommunal och låt rensa bottnen så att sanden kommer fram
Det hänger en frälsarkrans så någon tar ett visst ansvar för säkerheten
Är det Härryda eller Mölndals kommuner ?
Utöka dessutom parkeringsplatser
och underhåll vägen fram till parkeringen
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Sida
(1 1)

Signeringsunderlag

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
Lars Anders Fors

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Ramp vid badplats V.Nedsjön, Bocköhalvön, Hindås

Beskriv förslaget
Det finns en fin badplats i Hindås. Den är inte tillgänglig för personer som behöver stöd för att kunna ta sig ut i vattnet . En ramp 
med sidoräcken längs med befintlig brygga skulle möjliggöra detta.
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Inskickat av: FRIDA WALLSTRÖM
(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#71771

Datum
2022-08-15 08:50

Ärendenummer: #71771 | Inskickat av: FRIDA WALLSTRÖM (signerad) | Datum: 2022-08-15 08:50

Postnummer och ort

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
FRIDA WALLSTRÖM

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Gratis busskort till skolungdomar sommartid

Beskriv förslaget
Med tanke på den nya zon-indelningen som Västtrafik har infört drabbas vi här i Härryda kommun extra hårt. Höjda 
bussbiljettpriser gör det extra tufft att ta bussen in till stan. Jättebra att 65+ får gratis busskort och det vore väldigt uppskattat bland 
ungdomarna om även samtliga skolelever skulle kunna få det bidraget också från kommunen, under sommaren. För ungdomarna 
hade nog ett fritidskort zon A+B varit mest användbart.
Som en medelväg kan man kanske erbjuda en kraftig subventionering om man anser det onödigt att dela ut gratis busskort till alla. 
En del kanske inte är i behov av det. Eller om man kan ansöka om det.
Jag vet att vissa kommuner erbjuder gratis busskort, men jag vet inte i vilken form.
Det vore en snygg gest från Härryda kommun då vi hamnat "utanför" i zon-indelningen.
mvh Frida
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Inskickat av: FRIDA WALLSTRÖM
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#71775

Datum
2022-08-15 09:20

Ärendenummer: #71775 | Inskickat av: FRIDA WALLSTRÖM (signerad) | Datum: 2022-08-15 09:20

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av
För- och efternamn 
FRIDA WALLSTRÖM

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Cykelbana från Höga Hallar till hållplats Djurstensvägen

Beskriv förslaget
Västtrafik har åter igen försämrat bussförbindelserna ut till Benareby med buss 601. Färre turer och enbart telefonbokning på 
sommar, helger och kvällar. Det är ett stort motstånd hos mina barn att sätta sig i telefonkö och boka en transport, minst en timma 
innan och då dessutom efter en tidtabell. Vägen mellan Höga Hallar och Djurstenvägen är rent av farlig att cykla längs. Jag har i 
sommar sett mycket folk som går och cyklar längs vägen i brist på buss-förbindelse. Själva kör vi fram o tillbaka med egen bil för 
att skjutsa barnen i stället för att boka transport.
Vid bokning av transport har det varit 20 min kö för att komma fram till någon på västtrafik som där ska ställa massa frågor om 
själva resan, betalning, namn o tel, hållplatser mm. Det är lång ifrån smidigt.
Jag vet att det har varit uppe på förslag tidigare med en cykelbana till Benareby/Djursten, men med avslag som följd. Jag önskar att 
kommunen med lite nytt perspektiv på Västtrafiks agerande genom att åter igen försämra möjligheterna att åka kollektivt samt att 
det faktiskt byggs och bor en hel del personer utanför stadskärnan. Att enkelt kunna ta sig dit man vill gör området mer attraktivt.
Om det funnits en cykelbana till Höga Hallar ökar rörelsefriheten kraftigt och området är mer tillgängligt för alla, även dem som 
inte har tillgång till bil. Jag ser risker med att personer använder den smala vägen som idag slingrar sig fram och att det kommer 
hända olyckor längs vägen. Det är många gånger man får bromsa in och väja för annat än bilar på vägen.
Vägen är smal, det finns ingen väggren att gå/cykla på. Sträckan förbi Benareby skola är svår att bredda med en cykelbana. Om det 
inte finns möjlighet att gå runt gårdarna där kan man kanske bredda väggrenen några dm och acceptera att den biten är utan 
cykelbana men också att trafiken är begränsad till 30 där.
Jag hoppas ni kan se någon öppning i detta och ta ett varv till i analysen om någon form av gång och cykelbana. Vad som helst är 
bättre än den obefintliga väggrenen som finns idag. Jag vågar inte låta mina barn cykla 2 km till bussen vid Höga Hallar som 
egentligen hade underlättat väldigt mycket.
mvh Frida
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Sida
(2 2)

Inskickat av: FRIDA WALLSTRÖM 
(Signerad)

Ärendenummer
#71775

Datum
2022-08-15 09:20

Ärendenummer: #71775 | Inskickat av: FRIDA WALLSTRÖM (signerad) | Datum: 2022-08-15 09:20
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HÄRRYDA KOMMUN 
Ko.renstyrelsen 
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