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§ 11 Dnr 2019/000023 312 

Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från 
Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018.  
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut  

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets kommande 
projekt på väg 136.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till 
Algutsrum 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från 
Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.    

Överväganden 

Väg 136 mellan Algutsrum och Glömminge är statlig och tillhör 
Trafikverket. 

Trafikverket har planer att bygga om väg 136 från Algutsrum till Borgholm, 
göra mötesfri väg och samtidigt i detta projekt stärka upp och öka 
trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten för motorfordon och för de 

som cyklar eller går till fots. Sträckan Algutsrum-Glömminge planeras starta 
2022 och vara klart 2024. På Trafikverkets hemsida, under: väg/ projekt i 

länet/väg 136, går att få mer information. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar perspektivet ”Trygghet och säkerhet” i 

kommunstyrelsens reglemente § 2, på ett positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets kommande 
projekt på väg 136.    

Daniel Jonsson 
Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 
Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Sissel Jilkén 
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§ 87 Dnr 2018/000736 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelväg från 
Glömminge till Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om en cykelväg från Glömminge 

till Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 20 april 2018. 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 15 maj 2018.  

Kommunfullmäktiges 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.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sissel Jilkén, sissel.jilken@gmail.com  
Kommunstyrelsen 
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1?71 Mörbylänga W kommun Medborgarförslag 

MÖRBYLÅNGA KPMMUN 

Ink. 2018 -04- Z O 

f,! örbylå nga kommun 
385 so r.töJhylånga 
T m: 04&."-470 oo 
kommun@morbvtanca.se 

.AHa som är fölkbokmroa i Mörbylånga kommun· har rättatt 
lämna in förslag. Föreningar. organisationerellerandra 
sammanslutningar 1)mfattas, inte avmöptgheten. O et åtden 
enskild~ delaktighetsom ska öka, 

Dina kontalduppgifter. 
Namn: /~ ) 1, --::s ls..s ,e- ~l k c~ ....... 

_ ~ -rvJ M 1 Y1 G/ ..:::... jJ.t ..:;;, :.!:J 
Gatuadress: 

Telefon: 

0-:;2..3 01.1 r 5cr 10 9 
Mobil: '-----

Postnummer och ort E -postadress: 

..s:>-> -e:;). J ;'j k.-;; n 

För"slaget(H är presenterar du kort ditt medboryarfllrslag): 

G f C- kc- J v~ L 
1;/) 

Motivering (H är lämnar du en mer ut örligbeskrivning av ditt lörstag. Motivera gärna \<arlördu anser att 
örslaget ska genomlörasochhurdetskullekunna genomföras): 

{tic \( e {fe:- v-eYJ _5, -e/Y V t/tf .::::. c V'f 

dom b·~ Jo V h:_ lt ..SC) (Yl ~tl 

k p 
CJY C<.. y' 

@Y -1-'o r f 

~ag accepteraratt mina uppgifter publiceras på kommunens hemsid a. 

~lannteckning: 

Namnteckning: 

5;' s..sd 
"'"" 

Ort och datum: 

. r4r;;e..s.I:-""J c.-rl J?)Lt- t8"' 
Blanketten skick as eller faxas tiD: 
Mörbyta nga kommun, 386 80 r.törbylanga, fax: 048S-472 71 
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