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Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Bygg en säker övergång/undergång meHan Skånsla och Söra I allmänhet och Akers Friskola I synnerhet.

Beskrivning*
MuncelvågenrrryffelvågenManlarel

ivägen/Svampvågenlerandalsvdgen år ett av Akerabergas srörsta bosladsområde.

Kombinerat med den otrolig! höga (rank som dagligen passerar Skånata Norra. år det en enorm sakherhslsrlsk lör alla att gå

över 276m vid hållplats Skånsta Norra. Det är inte bara en farblndalaa för skolelever :m Akers Fvlakola, man det är också en

förbindelse mellan bostadsområdena nu den lina cykelbanan. Iolbollsplanen och rekreationaområdel på andra sidan.

Avsaknaden av en säker passage, avskräcka: yngre skolbarn. barnfamiljer! manualen och på Skånsüvágen. etc. att gå över

och leka I den fantasuska lekparkan vid Troliskogsn. Tyvärr är det Inte något som avakrlcker de äldre barnen (oavsett

skamnhönghen. an rusa över gatan I hopp om en bilar. lassbllar och bussar ska se dam och bromsa I (Id. Hela

detaljplaneringan skriker att HÅR unna en passage. man när man vat är framme vid 276m. inser man att det llnna Ingen...

man de! har funnits och det borde unnaa.

Vi är alla tacksamma över den välfungerande passagen som 'Inna vid korsningen In ull Grandalenlåkånahvägen och del är

Inte_ rimlig! att hindra Iranken I form av att övervaka! övergångaaülle. man med backkrön. daglig manlngslratlk I 10 mm.

kombinerat med tydliga övergångar lrån lbrr år det varje chaquraJorAlders och mor/ladöráldera största skräck att barnen ska

chansa.

Därför yrkar Jag en kommunen skyndsamt bygger en övergång l (orm av en bro. alternativt vladuktnunnel. för att ålerfå

lll! ân--Ilhelen som den -amla dela! alanarln-en redan akvallrarom.

Namn *
Carina Pelersson Christiansen

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

kommunens webbplats. Om iag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

Adress*

Telefon*

E"°°““"°“

Postadress* _-
Underskrift

Ort och datum*

Namnteckning*

Nançnförtydligande*

* Obligatoriska uppgifter
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