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Dina uppgifter
Personnummer
Fornamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
Telefon
E-postadress

Sven-Inge Goran
Moller

Medborgarforslag
Rubrik och kort presentation av forslaget

Motivering

Cafe pa det nya biblioteket ska drivas av elever pa
gymnasieskolan
Jag har fatt hora att cafeet pa det nya biblioteket ska kommunen
sjalva driva.
Eleverna pa restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning
pa bageri och konditor kan driva cafeet. Detta kommer att ge
eleverna utlopp for sin kreativitet och de far lara sig att driva ett
cafe pa ett entreprenorsmassigt satt.
Godkanns

Signeringsinformation
Ankomsttid:
Signerat av:
Signerats med personnummer:
Utgivare:
Signatur verifierad:

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00 Fax: 0346-13340
E-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se
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Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen

FALKENBERG

2018 -04- 2 ?
Dnr

KS 2013/2,^9

Dpi

Falkenbergs kommun
Kommunledningskontoret
311 80 FALKENBERG

7>\

Från
Namn:
Helene Stålbom

Telefon:

Adress:
Postnr och ort

E-postadress:

Förslaget:
(Presentera här kort Ditt medborgarförslag)

Tidsbegränsa och ta ut avgift på grusparkeringen vid Stålboms Konditori.

Motivering:
(här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Förhoppningsvis så blir det större rotation på de platserna (idag är det både boendeparkering, och
många av personal på gymnasieskolan parkerar här hela sin arbetsdag) skall man göra ärenden i
stan är det en perfekt lagom promenad härifrån.
Tar man ut avgift så kanske man kan se till så att den också asfalteras. Jag får kalla in Skanska
minst 4-6 ggr / år för att fylla ut ojämnheter, ibland hålor med diameter på 30 cm,... samt att de
måste komma och salta den på sommaren då det dammar in över fikagästerna i trädgården på
konditoriet. Har man riktigt gott om pengar kan man bygga P-däck ;)

Underékifift
Datum I /

2018042
Namntec

Informat or om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
När Du lämnar in ett Medborgarförslag ull kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras pa kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

MEDBORGARFÖRSLAG
Falkenborgs kornmun

FALKENBERG

Falkenbergs kommun
Kommunledningskontoret
311 80 FALKENBERG

Kommunstyrelsen

2018 -05- 1 i
Dnr

Från
Namn:
Mats Nitsson

Telefon:

Adress:
Postnr och ort:

E-postadress:

Förslaget:
(Presentera här kort Ditt medborgarförslag)

Jag vill att Södergatan stängs av på mitten vid Strandriddarvägen så att de som bor på norra änden kan använda
Strandriddarvägen.

Motivering:
(här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

Jag bor på Södergatan och där är en intensiv trafik. Vissa kör väldigt fort dessutom. Trots att förbjuden genomfart
gäller på gatan är det många som använder den som genomfart.
Någonting måste göras för att dämpa hastigheter och intensitet på trafiken

Underskrift
Datum

20180509
Namnteckning

'/

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
När Du lämnar in ett Mcdborgartorslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kominer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är pcrsonuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariel samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Medborgarforslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.
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