Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Medborgarförslag
Kort presentation av ditt medborgarförslag
Väghinder på Stockholmsvägen

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.
Jag bor på Stockholmsvägen, högt upp, och har mitt sovrum precis där Ingenjörsgatan möter
Stockholmsvägen. En raksträcka där bilisterna gärna gasar på, särskilt nattetid. När jag flyttade
hit hade jag väldigt svårt för att hantera trafikbullret, så jag satsade på att sätta upp ett par
tjocka gardiner som täcker hela väggen uppifrån och ner. Trots detta så väcker trafiken mig flera
gånger varje natt. Det är säkert fler än jag i området som störs av detta. Lägg så till att
Norrtullskolan är precis i närheten och att unga människor därför regelbundet trafikerar vägen
så gör det inte saken bättre.
Med hänsyn till ovanstående skulle jag vilja att kommunen gör någon åtgärd för att förbättra
trafiksituationen på Stockholmsvägen, så att man inte längre kan köra så fort på vägen och att vi
som bor här kan känna oss trygga och sova gott på nätterna. Ni kan t ex lösa problemet med en
vägbula.

2. Personuppgifter
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Personuppgifter
För- och efternamn
E-postadress

Notifieringar
E-post

Publicera namn
Jag godkänner inte 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 dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om
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
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