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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Minska följder av breddning i SätterfjardenBeskrivning*
Ma) 2021 och åter Igen en breddning av :Maximilian I Sånaniârden sam an Mild av kraftigt man. Tack vara in vattnet 'akvarium är kall! är umándaissn ima

riktigt lika stor som tidigare. Många barn bada' ändå vid Hskinurpet nuts kommunens Illa knappt synliga lapp på bryggan :om avrMer från bad Ännu värre blir det

framåt sommaren om ;utmanare braddninuar inlränar.

Sum okunnig i hur autumn fungerar hur man kanske onödigl fruslrarad över att detta kan (inte: inträffa praktiskt taget varje år? Men här kommer att Vörsök lill en

förslag till en mmm." lösning.

Pumpatatiuuau i fråga uggeri anslutning til fastigheten Tuna 7:21 vilken kommunan äger. Detta är idag en ra|a1M lråkig grünyta som inn Invinds av medborglra,

mer än av de närmsta fastigheterna som samiur :In trädgårdsavhl där nu main-aaah. l andrá ändan av Sånenjårdnn har ni låtit anlägga en (antasusk och mycket

uppmanat! vanenpalk som effektivt renar Sättertjlldsn:We av dagvatten från det hålet. Förslaget är att Tuna 7:21 används för en motsvarande vmønplrk vara

sylta hur en (ungar: sam en Mum 3 händalsa av bradrlnlng. Med rätt utformning här merparten av 16mmniwgamn ungas upp där och damm föras bort med

shmugnlnnsbüar ahr motsvarande.

Om frågan hur aktual kan parken unormas på bästa så!! för att komma så många som møjligt “li nyua. Ex hundpurk med hundbld. bänkar. aktiviteter mm.
Jag önskar att få dann: fråga uttadd och är övmyund om 311 Hera grannar rn n är av samma åsikt.Bana: Smullblld på :Huai fastiuhst med 'vattenpurk' lnrilad

Namn *

Tobias Bjernér

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker Dublirpne ...4-.. ..-4-
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Medborgarförslag Ny vattenpark

Bilaga 1

Satellitbild på aktuell fastighet med "vattenpark" inritad.
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