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1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Väg 892

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.

Vi som är boende vid allmänna vägen 892 anser det vara på tiden att Eksjö Kommun i samarbete 
med Trafikverket rustar upp denna väg som under många år haft ett bristande underhåll samt 
allmänt dåligt underlag i vägbanan för att lyckas med detta. Vi boende vid denna väg har vid ett 
flertal tillfällen uppvaktat Trafikverket även Kommunen samt tjatat på Swevia som f.n. har 
skötslen av denna väg att något måste göras. Dessa uppvaktningar har skett både skriftligt 
genom namnunderskrifter av alla berörda samt senast i September genom vår Bygdeförening 
via mail.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (4 KB)_ Till Vägverket ang. vägen. 892.eml

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Personuppgifter
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
gote.asarp@gmail.com

 För- och efternamn
Göte Krister Sigvard Axelsson

Personuppgifter

Publicera namn

Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida

Personuppgiftshantering
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