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1(2)
2018-12-19 | Dnr: KS 2018/430

Kommunstyrelsen

Återrapportering av E-förslag om
belysning vid Kävlingeån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
E-förslag om belysning vid Kävlingeån anses återrapporterat.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får 100 röster under 90 dagar behandlas av berörd nämnd och återrapporteras därefter till
kommunstyrelsen
Förslaget har fått 128 namnunderskrifter per 2019-01-02.
Ett e-förslag med önskemål om belysning i stråket längs Kävlingeån. Man upplever det otryggt
och osäkert att promenera och jogga i stråket efter mörkrets inbrott.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet, Tn § 11472018. Nämnden hänvisar till den
belysningsplan som man arbetar med, vilken ska antas politiskt under våren 2019.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag om belysning vid ån
Tekniska nämndens beslut § 114/2018 E-förslag om belysning vid Kävlingeån

Kommunkansliet
Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2019-01-10
Mikael Persson, kommundirektör, 2019-01-10

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Förslagslämnaren
Kommunstyrelsen
Marie Göransson
046 - 73 91 21 • Marie.Goransson@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Ärendeutskrift
Ärende 14133
Egenskaper
Ärende-ID

14133

Registrerat av

(Mina Sidor)

Registrerades

2018-10-15 13:13:22

Senast ändrat

2018-11-05 09:06:36

Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

GATA, PARK OCH TRAFIK

Rubrik

Belysning vid ån

Förslag
Vi vill ha belysning nere vid Kävlinge ån så vi kan promenera eller jogga även nu när det börjar bli mörkt ute.
Det är obehagligt att promenera då det inte finns belysningar och det är risk för olyckor om man inte ser vägen.
Framförallt är det svårt att rasta hundar och plocka upp efter hunden när man inte ser i mörkret.
När jag gick nere vid ån med hundarna, och det var mycket obehagligt för mig att gå där, då jag inte hör
någonting
Bilagor
Slutdatum

2019-01-13

Status

Inväntar beslut från nämnd

Förslaget lämnas till

Tekniska nämnden

Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens

Kommentarer
Ärendet innehåller 1 kommentarer.
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Godkänd 2018-10-17 03:22

Belysningar
Ja behövs ju det o samma cykla fr Kävlinge o fr Lackalänga till Lund mörk där ojj så knappt liten belysning på
cykel . Borde bättre själv tända beslysning på cykel bana o även i parken silverfors o vid ån så mer mysigt ta
promenad o jogga mm .
2018-10-17 12:13 | Externt - Annelie Rietz (rietz3@hotmail.com)
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