
Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 10.04.2022 14:58:43
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Det pratas mycket om marknadsplatsen och om vad som ska hända där.
Förtätning av staden i detta fall känns inte så lyckat. Alla städer behöver öppna ytor
och rymd. Förtätning skapar ångest, låt den stoppa vid Lindängen. Men staden
måste ju växa säger man. Självklart ska den det, men som det ser ut nu så krymper
den. Kostymen börjar strama runt axlarna och byxorna börjar bli oroväckande
korta. Staden bör nu anpassa sig för en växande befolkning och låta centrum
fortsätta att växa nedåt Bronäsområdet, med nya gator och torg, och låta avsluta
det hela med en park runt Ätran. Låt inte Bronäs i huvudsak bli ett bostadsområde.
Med detta i åtanke fyller marknadsplatsen redan sitt syfte och låter människor
andas mitt i stan.

Förnamn: Bo
Efternamn: Andén
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2022 12:18:46
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förslag till annan placering av det nya biblioteket.
På landamäret bakom statshuset, som nu fungerar som personalparkering för
statshuspersonalen, skulle man med mitt förslag kunna utföra följande.
Sänk ner markytan till samma nivå som Bogesundsgatan och anlägg en infart
mellan trapporna söder om statshuset, in till det lägsta parkeringsplanet i ett
parkeringshus med tre nivåer. Ett plan i nuvarande marknivå och ett tredje i samma
nivå som Nygatan.
Ovanpå detta parkeringsgarage kan sedan ett nytt biliotek uppföras i stil med
omkringliggande fastigheter och miljövänliga material. allt skulle skapa ett kulturellt
centrum med anknytning till ungdomens hus och Folkets hus . Personal parkering
på dagen och evenemangsparkering på ikke kontorstid, samt närhet till
centrumhandeln.

Förnamn: Gunnar
Efternamn: Ekenberg
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2022 14:57:26
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej,

Jag såg inlägget på FB ang kommunalt avfall och vad man får elda upp hemma
och inte. En tanke som slog mig då är att kommunen kanske skulle ordna med
någon typ av grovsopbil som skulle kunna åka runt i kommunen och människor kan
få hämtat sina grovsopor istället för att alla ska åka till miljöstationen ett par mil
bort, slippa krångla med släp osv. Det hade säkert kunnat underlätta för äldre
människor och utan att ha räknat på det sparat utsläpp både i form av avgaser
men även från sådant som kanske i dagsläget är enklare för människor att elda
upp. Det är dessutom ett jobbtillfälle.

Förnamn: Mats
Efternamn: Ljunggren
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 20.04.2022 12:48:40
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Medborgarförslag

Vi önskar ett fast datum för isättning av bryggan vid iläggningsrampen vid
fiskebacken.

Vi är många båtensusiaster, sportfiskare, surfare, paddelboardare med mera som
gärna vill se att bryggan vid isättningsrampen vid fiskebacken kommer i vattnet så
fort isen går upp. För många av oss startar säsongen på vattnet när isen gått upp
och inte när båtbryggorna kommer plats.

Varje år kontaktar många av oss Fritidsenheten i Ulricehamns Kommun för att
påvisa detta och ibland så kommer den bryggan i vid påtryckning, men i år fick vi
svaret att kommunens hantverkare som vanligtvis gör detta absolut inte har tid med
detta innan den 15e maj då båtbryggorna planeras sättas i.

Vårt förslag är att sätta ett fast datum eller iaf efter vädrets premisser.

Till exempel så här:

Bryggan till iläggningsrampen vid Fiskebacken skall sättas i direkt efter islossning
från vecka 11 och senast första april.

Detta hade varit otroligt uppskattat av oss kommuninvånare som brinner för ett liv
på vattnet och framförallt på vår vackra Åsunden.

Vi som fiskar i många sjöar uppfattar att Åsunden alltid är sist i med bryggan vid
rampen. Det innebär även en säkerhetsrisk vid tex olycka på sjön för brandkåren
om bryggan vid iläggningsrampen inte ligger i.

Det bästa hade ju givetvis varit att det blir en betongbrygga som ligger i året runt.

Ett annat alternativ hade ju varit ifall ni överlämnar ansvaret för bryggan vid
iläggningsrampen vid fiskebacken till Ulricehamns Fritidsfiskare. Vi kan eventuellt
göra detta årligen mot ersättning.

Styrelsen Ulricehamns Fritidsfiskare
Förnamn: Mattias
Efternamn: Lundberg
E-post:
Adress:




