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Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Motion: Bygg en gångbro med cykelramp över järnvägsområdet bakom Jysk i Eksjö

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag

Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.

Bakgrund

I (del-)området norra Tuvehagen här definierat som adresserna Oxtorgsgatan 14-22, Bergsgatan 
och Österåsgatan bor 154 personer. Många av dessa skulle vara betjänta av en genare gång(
/cykel)-väg till bl a målpunkterna Friskis&Svettis, Jysk, Stationen, Lidl, ICA, Prästängsskolan, 
Prästängshallen, Storegårdshallen, Olsbergs Arena och Eksjö Camping. I omvänd riktning skulle 
boende i centrala Eksjö få en genare väg till Eksjöhus och Eksjö Industri.

Jag har tänkt mig en gångbro liknande den i Vimmerby mellan ICA Supermarket och Stadshuset 
över järnvägen. (Se bild Vimmerby1).

Området bakom Jysk i Eksjö syns på bilderna Eksjö1 och Eksjö2.

Se även bifogade Kartskisser.

Magnus Berglund
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
akm.berglund@gmail.com

 För- och efternamn
Anders Karl Magnus Berglund

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (2,35 MB)20201027_Vimmerby1.jpg
    (2,61 MB)20201030_Eksjö1.jpg
    (3,78 MB)20201030_Eksjö2.jpg
    (1,98 MB)Bro över järnvägen.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter

Personuppgifter

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering
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Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress

 Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av 
informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten 
använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Informationen 
samlas in av kommunikationsavdelningen som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 
0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via 
Höglandsförbundet, e-post . Information om dataskyddsombud@hoglandet.se
dataskyddsombudet finns på .www.hoglandet.se

Du har rätt att kontakta Eksjö kommun för att få information om vilka uppgifter om dig som 
finns registrerade. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

 Övriga upplysningar

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen.

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter

mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
http://www.hoglandet.se/
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