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1. Medborgarförslag

Kort presentation av ditt medborgarförslag

Gång- och cykelvägsanslutning över dike i kvarteret Ängsviolen
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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.

Kvarteret Ängsviolen är ett nyutvecklat bostadsområde i Kvarnarp, södra Eksjö. Östra delen av 
Sibbes gata har nio villatomter där det i dagsläget bor två barnfamiljer. Ytterligare två 
barnfamiljer flyttar dit inom kort. Detta ökar behovet av säkra gång- och cykelvägspassager för 
barn och vuxna som cyklar till skola och arbete. Kvarnarp som stadsdel har i övrigt en bra och 
utvecklad cykelbaneinfrastruktur.

Förlängningen av Runstensgatan används idag främst av de skogsmaskiner som ska in och 
avverka skogen syd-öst om kvarteret Ängsviolen. Längs med denna väg finns en föredömlig 
gång- och cykelbana som avgränsas från Runstensgatan med ett dike.

Översiktsplanen talar för att området syd-öst om befintligt kvarter kommer att detaljplaneras 
som ytterligare ett bostadskvarter. Detta kommer medföra en ökad trafikering av tunga fordon 
på Runstensgatan inom snar framtid, då kvarteren ska byggas upp, likväl en framtida trafikled 
för boende.

Diket som sträcker sig längs med Runstensgatan är cirka två meter djupt och går inte att 
passera. Detta gör att gång- och cykeltrafikanter som kommer från gång- och cykelvägen på 
Sibbes gatas östra del blir tvungna att färdas på Runstensgatan innan de kan ansluta gång- och 
cykelvägen vid infarten till Klints gata.

Vid Järps gatas västra del finns en liknande gång- och cykelväg som passerar över 
Runstensgatan. Här har det byggts en föredömlig passage över diket som leder gång- och 
cykeltrafikanterna direkt in på befintlig gång- och cykelbana.

Mitt medborgarförslag är att bygga en gång- och cykelvägspassage över diket vid Runstensgatan 
för att sammanbinda Runstensgatans gång- och cykelväg med östra delen av Sibbes gatas gång- 
och cykelväg. Detta likt det gjorts i höjd med Järps gata.

Vill du bifoga dokument kan du göra det här

    (2,05 MB)Bilder till Gång- och cykelvägsanslutning över dike i Kvarteret Ängsviolen.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Figur 1 Detaljplan 194 

 

Figur 2 Jämförelse mellan GC-väg anslutning över dike mot Åkerviolen kontra Sporrviolen. FOTO: Lantmäteriet 



 

Figur 3 Nuläge, NATUR dike längs med Runstensgatan sett från söder. FOTO: Privat 

 

Figur 4 Nuläge, sett från Sibbes gata 10. FOTO: Privat             Figur 5 Önskat läge, likt Järps gata. FOTO: Privat 



                 

   

  

Figur 6 Nuläge, sett mot Sibbes gata 10. FOTO: Privat               Figur 7 Önskat läge, likt Järps gata. FOTO: Privat 

 

 



Figur 8 Önskat läge, likt Järps gata. FOTO: Privat 

Figur 9 Nuläge, sett mot Sibbes gata 10. FOTO: Privat 
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 Notifieringar
E-post

E-postadress
ljungstrom.erik@gmail.com

 För- och efternamn
ERIK LJUNGSTRÖM

Personuppgifter

Publicera namn

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

Personuppgiftshantering

mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
http://www.hoglandet.se/
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Figur 8 Önskat läge, likt Järps gata. FOTO: Privat 


 


Figur 9 Nuläge, sett mot Sibbes gata 10. FOTO: Privat 







