
 

Motion om att upprätta en Solbruksplan i kommunen. 

 

Ett bra redskap för att hitta rätt platser för solcellsparker  är att göra 
en solbruksplan.Den utreder lämpliga platser med hänsyn till 
markanvändningsintressen och elnätets kapacitet.I Herrljunga 
kommun har en solbruksplan blivit en framgång  och nu arbetar 
kommunen med att integrera solbruksplanen i kommunens 
översiktsplan. 

Därför yrkas att: 

Kommunen beslutar att ta fram en solbruksplan och integrera 
denna i kommunens översiktsplan 

  

Ulricehamn den 25 oktober 2022 

Safa Algburi ,MP                    Kerstin Berggren ,MP 

Ingemar Basth,MP 



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Ulricehamn har lanserat sig som en cykelstad med det är i många fall oklar 
när bilister respektive cyklistet ska lämna varandra företräde. Mitt förslag är 
att det TYDLIGT skyltas upp både för bilister och cyklister när de ska lämna 
företräde. Finns det inga anpassade skyltar för ändamålet borde gå att enkelt 
till verka skyltar med texten "Lämna företräde för cyklister/bilister". Det 
skulle bli både tydligt och betydligt mycket säkrare trafikmiljö.

Förnamn: Christer
Efternamn: Enander
E-post:
Adress:



Från: Ulricehamns kommun (no-reply@ulricehamn.se)
Skickat: 07.10.2022 12:52:09
Till: Ulricehamns Kommun
Kopia: 

Ämne: Inkommet medborgarförslag
Bifogad fil: 

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Som boende mellan Hemrydsgatan och Parkgatan har vi noterat att sträckan tidvis används som
fartsträcka med hastigheter betydligt över 60km/H. Detta medför högre bullernivåer vid uteplatser
samt då trafiken kommer från coop hållet ner mot stan så har väldigt många svårt att gå ner till
40km/H vid stadsparken vid övergångsstället där.
Mitt förslag är att här att på denna sträckan sänka hastigheten till 40 km/H.
Har fått förklaringen från kommunen att anledningen till att hastigheten här höjdes från 50 - 60
km/H var att man ändå körde för fort, så höjning för att anpassa hastighetsgränsen till hur folk kör
var tanken. Resultatet är då nu att många kör betydligt fortare än 60 nu. Här är även ett
rådjursstråk med ett antal olyckor till följd.
Så som sagt sänk hastigheten till 40 km/h på denna sträckan så kanske man åtminstone kör i 50
km/H här.

Förnamn: Peter

Efternamn: Larsson Lundh

E-post:

Adress:



Från: Ulricehamns kommun
Till: Ulricehamns Kommun
Ärende: Inkommet medborgarförslag
Datum: den 8 oktober 2022 07:16:07

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Föreslår att kommunen köper in Sanatorieskogen 1:24-27 samt 1:29 &
1:50 som just nu ligger ute till försäljning

Det har tidigare varit aktuellt med markköp för kommunen för att
säkra upp friluftsområdet.
Kommunen har skidspår, cykelstigar, leder och
möjligen en minimal del av
konstsnöspåret/elljusspåret på den mark Sanatorieskogen 1:24-27 som
ligger ute till
försäljning.
Vore en bra investering för kommunen att göra då man samtidigt
säkrar upp friluftsområdet

Förnamn: Stefan
Efternamn: Jalderyd
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Önskan om farthinder i Trädet.
Som boende i Trädet så reagerar jag på hur lite hänsyn bilisterna på 46:an 
visar mot boende längs vägen.

Efter den senaste hastighetsändringen så är det blandat 40 och 50 km/h 
genom Trädet. Att ha flera hastighetsbegränsningar på denna korta sträcka är 
också förvillande.

Dock, en majoritet av bilisterna håller betydligt högre hastighet - och en 
uppskattning är att de flesta kör 60, 70, 80 eller t.o.m snabbare (jag har 
personligen blivit omkörd när jag höll den lagliga hastigheten) - bland t.o.m 
över 100 km/h.

Så min önskan är något form av fysiskt farthinder - förträngning eller 
fartgupp. Ingen bryr sig om fartkamera.

Förnamn: Magnus
Efternamn: von Brömsen
E-post:
Adress:



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

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Jag har ett förslag om att bygga en kommunal lekplats i Brunn, förslagsvis 
nära Brunn kyrka. Det bor många barn här, så intresset borde vara tillräckligt 
stort!

Förnamn: Olivia
Efternamn: Ejervall
E-post:
Adress:  




