Medborgarförslag

en möjlighet att påverka
Blanketten skickas till
Eksjö kommun
Kansliavdelningen
575 BO Eksjö

Behandling av personuppgifter enllgt dataskyddsförordnlngen

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppglflsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, g enom kommunstyrelsen är
personuppglflsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. lnfonnaUonen samlas in av kommunledningskontoret som nås via Eksjö
kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via
Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på
www.hoglandet.se. Personuppgiftsbehandlingen rör dig I egenskap av kommuninvånare som lämnar in ett medborgarförslag.
Personuppgifterna behandlas för att kunna registrera ditt medborgarförslag I diariet, samt för att kunna nå dig I ärendets handläggning. De
kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, adress, samt telefonnummer. Den rättsliga grunden för
personuppglftsbehandllngen är myndlghetsutövnlng och uppgift av allmAnt Intresse: De uppgifter som finns reglslrerade I det här fallet om
dig, kan komma att llimnas ut enligt offentlighetsprincipen, samt att noteras i protokoll. Personuppgifterna kommer Inte att föras över till
tredje land. Uppgifterna om dig lagras och kommer att arkiveras I Eksjö kommuns slutarklv. Du har rätt att kontakta Eksjö kommun f6r att få
information om vilka uppgifter om dig som fiM& regletrerade. Du har också ritt att fi felaktiga uppgifter riltlade eller i vissa fall raderade.
Du har rätt att Inge klagomål tlH llllsynsmyndlgheten Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppglftsbehandllng eller
av annat skäl.
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Medborgarförslag (Kort presentation av ditt medborgarförslag)

Motivering (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.

D fullmäktiges
Jag godklnner att mitt namn och adreas publiceras I
protokoll och kaHeleer pA kommunens webbplata

Jag godklnner Inte att mitt na.rm och adresa publlc:8ras I
ft.tllmaldlges p� och kallelsw på kommunens webbplm
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Eksjö kommun • 575 80 Eksjö • Telefon 0381-360 00 • Fax 0381-166 00 • kommun@eksjo.se • www.eksjo.se

Bilaga till medborgarförslag från Gudrun Fleur.
Justeliusgatan
Gör gatan enkelriktad från korsningen vid Solbergavägen och till Dackestigen. Som det nu är så är
halva gatan blockerad av parkerade bilar av de som bor i hyreshusen. Ett större fordon, exvis
brandbil med stege, lär ha svårt att komma fram och ett möte mellan två bilar är helt otänkbart. Vid
möte mellan bil och cykel måste cyklisten ta sig upp på trottoaren för att inte riskera skrapa lacken
på mötande bil.
Husargatan
Gör parkeringsförbud på ena sidan av Husargatan. Nu parkeras det på båda sidor och det är samma
sak där som på Justeliusgatan, utryckningsfordon av större storlek kommer inte fram och inga
möten kan ske.
Broarpsvägen
Återupprätta övergångsstället över Broarpsvägen mellan Sjöstedtsgatan och cykelvägen vid
Nannylund. Behovet har alltid :funnits, men "någon" trafikingenjör ansåg att det det skulle inte
finnas!!! !Vi som bor i exvis Grevhagen och Bykvarnsområdet och skall ta oss till busshållplatsen
mot Nässjö riskerar I ivet varje gång vi skall gå över Broarpsvägen. Med tanke på att det dessutom
har etablerats flera verksamheter, lägenheter har byggts och ett "köpcentra" (Dollarestore och Jem
& Fix) har uppstått i Nannylundsområdet, så har givetvis behovet av övergångsställe ökat.
Avfasningarna finns kvar sedan övergångsstället fanns, så det kan inte vara några större kostnader
att måla linjer och sätta upp skyltar.

