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Ljust i viadukter
Föreslår att väggar och tak målas i ljus färg för att underlätta för synskadade. Upplever att de är väldigt mörka
även dagtid, i synnerhet den mörka årstiden
Tony Gammal
Sleipnervägen 15
13642 HANDEN
tonygammal@hotmail.com
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2019-11-14 MEDBORGARFORSLAG
"Pantsopor" bredvid vanliga soptunnor
Detta för att det andå går runt pantsamlare som river i soptunnorna efter pant och lämnar oftast mycket skrap
efter sig. Skulle man ha en "pantkorg" bredvid, eller i närheten, av vanliga soptunnor skulle det först och främst
bidra till ett mer hållbart samhälle där man samarbetar Folk med pant slänger de i pantkorgen, folk som SÖKER
pant kan enkelt hitta dem utan att behöva lämna mer skrap an innan pä marken. Jag menar på mer offentliga
platser (utomhus, centrum, busshållplatser)
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2019-11-11 MEDBORGARFÖRSLAG
Vi önskar alt det fanns övergångsställe i korsningen Virkesvagen/Laklvagen i Vendelso. Alternativt fyrvagsstopp.
Det kors ofta för fort pa vägarna här och det rör sig mycket barn i omrädet. Korsningen har trottoarer men det
finns ingen säker övergång
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2019-11-05 MEDBORGARFÖRSLAG
Cykelbana mellan Västerhaninge och Ärsta havsbad
Hej. Jag tycker kommunen skulle satsa pa fler cykelbanor som gör det möjligt att leva mer hallbart. Dessutom
skulle det locka fler ut hit En konkret sträcka jag vill föreslå ar den mellan Västerhaninge och Ärsta havsbad.
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