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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Upplysningsskyltar på gång/cykelväg
Beskrivning*
Efter nya lagen om hur man ska gå och cykla på gemensam gäng/cykelbana så är det stor förvirring och många sura mlner påvåra fina gångstrák l kommunen.
Många känner Inte tlll att man som gångtraflkant ska hålla tm vänster och cykla till höger som lagen säger utan man får gåslcksack.

-Med några skyltar längs gångvä'gen vld främst kanalen där det är mycket människor och cyklar så kan man få en bättre ordnlngoch upplysa folk om vad som gäller.
Dessa behöver Inte sltta uppe för alltid utan kanske under ett år så att folk hinner anpassa sig. De behöver sitta från båda håll dåmånga går fram och t|||baka.Efter nya lagen om hur man ska gå och cykla på gemensam gång/cykelbana så är det stor förvirring
och många_ sura miner på våra fina gångstråkl kommunen.Många känner Inte till att man som gångtrañkant ska hålla till vänster och cykha tm höger som lagen säger utan man får gåslcksack.

Med några skyltar längs gångvägen vid främst kanalen där det är mycket människor och cyklar så kan man få en bättre ordningoch upplysa folk om vad som gäller.
Dessa behöver inte sitta uppe för alltid utan kanske under ett år så att folk hlnner anpassa sig. De behöver sitta från båda håll dåmånga går fram och iHlbaka.

Namn *

Mette Pagling

E] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag påkommünens webbplats. Om iag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.


