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§ 28 Dnr 2018/000874 829 

Anmälan av Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i 
Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett utegym anläggs i Albrunna, "modell 

som finns i Färjestaden".  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 18 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.       
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



Mörbylånga komtnun 
Kommunstyrelsen 

l?7l Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 
Ink. Z018 -05- 1 8 

Dnr .................................... .. 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga · 
Tfn: 0485-470 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. 

Telefon: 

Mobil: O 7 h 77 f,J Y l '1 
E-postadress: 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

( 

l 

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

.M oh' V<!h'~· J) e-/- S k v /fe. ~ '111 114 f<.. .s 1-.. b o .e,;, J -.J 

h å. l.s4.., cc. t.. ~"" ~:~..U..._ -v-4 '1 h.J{ C y c klivl-ir le.. 
h~ k f. 1J-<A.' lo "fA. o., if s h-; d..._ u J. e f 1-u. e, ~ ,. se., )d, 
pf~lso. ~~ helysi..C' s~ tieh ko..IJ brvka..s å~} l"vi1f" ~ 

n G.)v~t/l,:j .J. t,,j s ~A. 
S~om b~-oy ~~e f-.JniJ;c.Sa 
h al k /-/1/ h v h c{ /ah./,., k ö r 

I1J Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

To o./.eff, s ofS .J. i/l o el. 
Namnteckning: 

f-;nntt' · J 7 j Namntecknt ._:j 

; S'- to/a- <-!'h 
Ort och datum: 

If} bHI~MC(_ 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71 

Skrlv ut blanketten 

gjo
Markering


