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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Minska följder av breddning i Sätterfjärden
Beskrivning*
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Maj 2021 och Mar Igen en breddning av avloppsvanan i Sinan'iirden som en (6de av krama! regn. Tack vare nu vanns! fortfarande Ar kallt ar uppslándelsan inls
riktigt lika :lov som lldlgurø. Många bam badar ända vld Flskanurpa! trots kommunens lilla knappt synliga lapp på bryggan som avråder Iran bad. Ännu väns blir dal
framåt sommaren om medlgare hraddningar Inlrållar.

Som okunnig I hur avloppan fungerar blir man kanske unñdlgl fruslrerad över nu detta kan tillåtas innan: prakliskl lagal'varia år? Man har komma: en fölsñk lill en
forslag 1411 en pnlenllun lösning.

'

Pumpslatiunen I [råga ligger i anslulnlng lill lasu'nhalan Tuna 721 vilken kommunen anar. Delta är Idag en_ relalivj Iráklo granyta som inla används av niadborgayc,
mal än av de närmsta hallghelema :um samla! sin trädgårdsavhll där till manrasan. I andra änden av Sånoniäldan har nl Iñlll anlägga en fantastisk och mycket
uppskauaø vanenpavk som enaklM renar Sämnjardans limada av dinvallen Iran del nanm. Förslagel år att Tuna 7:21 använda för en motsvarande vanenpark vars
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sylta blir nu fungera som en buffert I
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långa: upp där och dinner läras han med
slamsuunlnøsbilar aller motsvarande.

'

Om frågan blir :kluall kan parken utformas på bästa sålt lar all komma så många som mñillgl lill nylla. Ex hupdpark mad hundbad. bänkar. :klivil'alar mm.

Jag önskar att få denna fråga ulredd och är avenygad'am ah Hua grannar m II är av samma åsikt.

Bllaglz Satellilblld på akluull fastighet med 'vallenpirk' Inrllad
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Namn *

Tobias Bjernér

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på -

kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.
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Medborgarförslag Ny vattenpark
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Satellitbild på aktuell fastighet med "vattenpark" inritad.
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