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1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Säkrare motionsspår

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.

På Eksjö kommuns hemsida står följande I Eksjö kommun finns  fina promenadslingor.. Där 
hittar vi också en Strövstigskarta över Hunsnässpåret, som är en fantastisk promenadsträcka för 
mig personligen, men också för väldigt många Eksjöbor.

Jag växte upp i Eksjö men flyttade till Gotland 1986 för att bo där ända fram till 2016, då jag 
återvände. Eftersom jag är en person som tycker mycket om att promenera sökte jag mig då 
ganska snart till rundan runt Hunsnäsen. Till min förvåning upptäckte jag att ingenting hade 
förändrats under alla år jag varit borta. Med tanke på hur många människor som promenerar 
sträckan varje dag är det anmärkningsvärt att bilen får ta så stor plats. Jag skulle till och med 
vilja påstå att det är förenat med stor trafikfara att gå där. Mitt förslag är att man, i första hand, 
enkelriktar sträckan. Det skulle innebära att vägen också skulle rymma en cykel- och gångväg. 
Så småningom skulle man också kunna tänka på lite bekvämlighet, såsom soffor, och 
utsmyckning längsmed vägen. Ett redan uppskattat motionsspår skulle bli ännu mera 
uppskattat och säkerheten för oss som går och cyklar där skulle bli mycket större. Vi skulle då 
känna oss tryggare och kunna njuta av omgivningarna där.

Sammanfattningsvis vill jag säga att ett trafikgenomtänkt Hunsnässpår skulle skapa en tryggare, 
miljövänligare och mer njutningsfull promenad- och cykelrunda för oss Eksjöbor och andra som 
söker sig dit, utan att det skulle behöva påverka den bofasta befolkningen som bor i området 
nämnvärt.

2. Personuppgifter
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
ans.chen@hotmail.com

 För- och efternamn
ANNELI AHNSTEDT STENGÅRD

Personuppgifter

Publicera namn

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

Personuppgiftshantering
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