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§ 34 Dnr 2018/001169 819 

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring 
Kvarnbacken 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om ökad attraktivitet för området 

kring "Kvarnbacken" i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

 

 

 



Gf?l Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 

Mörbylånga kommun 
Kommunstyrelsen 

Ink. 2018 -08- O 2 

Dnr ...... , ................... 11 . , .......... . 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-4 70 00 
kommun@morbvlanga.se 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: Telefon: 
Lena Petersen 
Gatuadress: Mobil: 
Strandgatan 23 070-3409387 
Postnummer och ort: E-postadress: 
386 50 Mörbylånga lena.petersen.mbla@telia.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Jag föreslår att stranden längs "Kvarnbacken" i Mörbylånga, söder om Brandstationen, 
iordningsställs till en ännu trevligare mötesplats. 
Röja bort ogräs, flytta ev. ta bort stenar i strandkanten. Ordna till ett efterlängtat hundbad. 
Sätta ut flera sittgrupper. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

l dagsläget är det många som besöker "Kvambacken", både bofasta och turister för en stunds 
avkoppling, lunch eller kvällsfika samt njuter av kvällssolen. 
Det finns stora möjligheter att enkelt utveckla/förbättra området. 

Röja undan ogräs som snabbt tar över strandkanten vilket är tragiskt då det finns flera ytor med mycket 
fin sand där det går alldeles utmärkt att solbada och inta sin medhavda fikakorg om så önskas. 
Det skulle vara relativt enkelt att flytta ev. ta bort liggande stenar i strandkanten under tidig vår vid 
lågvattennivå Enklare för besökande att ta sig ett dopp i sundet. Som det är i dag "vinglar" man mellan 
stenarna och i sämsta fall ramlar omkull och skadar sig. 
Ett efterlängtat hundbad kan också få plats i området till en förhållandevis billig penning. Närhet till 
färskvatten finns. 

[g! Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Mörbylånga 1 augusti 2018 

Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71 

Skriv ut blanketten 

Ons,1 Aug 2018 14:33:38 
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Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:18 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Lågvatten 2 
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Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:19 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Lågvatten 3 
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Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:20 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Lågvatten 4 

1 



Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:25 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Sand 

1 



Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:26 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Sand sand 

l 



Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Sk:ickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:21 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Sand 1 

l 



Re g istratar 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:21 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Sand2 

l 



Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:22 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Ogräs 1 

l 



Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:23 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Ogräs 2 
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Registrator 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Skickat från min iPhone 

Lena Petersen <lena.petersen.mbla@telia.com> 
den 1 augusti 2018 14:24 
lena.petersen.mbla@telia.com 
Ogräs 3 

l 


