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Jag skulle vilja få kommunen till att asfaltera en två filig raksträcka pa mer
än 402 meter som är SRIF godkännd där man kan köra dragracing.
Dragracing körs i både bil och motorcyklar som går ut på att köra snabbast på
1/4 engelsk mil (402,336 m) eller 1/8 engelsk mil (201.168 m)

idag är motorsporten ett stort intresse i sverige och utväcklingen går framåt
inom motor genom att nya motortekniker provas på banor runt om i Sverige.
I Malmö håller dem snabbast eoruperiskt rekord i bil. i Tierp håller bröderna
Lindebergs Em och Vm pockalen. I Falkenberg har vi RG Engineering som kor
motorcyckel på internationel nivå. detta är ett handplock av alla förare och
team som för utväcklingen inom motor och motor ingenjörs konst framat.
Skulle detta byggas skulle det förebygga olyckor i trafiken då man kör på ett
kontrolerat sätt. desutom får ungdommar i Falkenberg möjlighet att prova sina
bilar på bana. läser allt oftare ungdomar som arrangerar bil träffar pa sociala
medier och träffas och kör på allmäna gator.

AVS: Philip Stjernström

Sida 1

2,015" lo-lé,

MEDBORGARFÖRSLAG

FALKENBERG"

Falkonbergs kommunKommunstyrelsoföp/altningen
Kanslionhefen

2015 -Ifl- 2 8
Dnr

Från

/

Falkenbergs kommun
Kommunledningskontoret
311 80 FALKENBERG

i-ipl

Namn:
Ewa Carlsson
Adress:

Telefon:

Postnr och ort:

E-postadress:

Förslaget:

(Presentera har kort Ditt medborgarförslag)

Kan Göteborg så kari Falkenberg. De ställde sig frågan: "Hur kan en offentlig plats vara meningsfull
även när det är regnigt, blåsigt och kallt — som så ofta under ett Göteborgsår?"
Jag önskar att vi hade ett kallbadhus i stil med Varbergs alternativt en bastu längst ute på bryggan
vilket jag redan tror är på gång.
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(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)

http://alvstaden.goteborg.se/vad-hander-nu/allmanna-bastun-i-frihamnen-nominerad-till-kasper-salinpriset/
Följ gärna bifogad länk och läs om allmänna bastun i Frihamnen som är nominerad till Kasper
Salin-priset2015.
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När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databascrat register. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfiillmaktiges sammanträden.
Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunlednmgskontoret, se adress ovan.

