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Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu

Förs i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera forslaget på kommunens hemsida, www.koping.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.
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Jag önskar att ni sätter upp fler papperskorgar, gëLrrra med källsortering

Iagär ute och gârvarje morgon. Jaggãr Barnhemsgatan, Ringvägen, Tunadalsgatan ochÅgärdsgafan
och det är fìirvånansvärt mycket skräp och få papperskorgar. Det måste vara lätt att göra rätt!

I Italien har men sedan flera år papperskorgar med källsortering på stan, varftir kan vi inte ha det i
Sverige och i Köping? De är dessutom tätt placerade.

E .tag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

n JaS godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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! Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

n Jag godkånner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kornmunens..hemsida

Vi ber dig därfã-r goãfanna om vi fãr publicela ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga ad
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Tidsbegränsade farthinder på Malmönvägen vid Mellanbadets parkering.

Undertecknad hade inflir sommaren2}Ig skickat in eU medborgarforslag om behov av farthinder på

Malmönvägen vid parkeringen vid Mellanbadet. Detta färslag avslogs, dock sattes varningsskyltar upp

med lekande barn, i båda riktningarna. Dessa skyltar har på intet vis sänkt hastigheten på nämnda

vägsträcka. Att sänka hastigheten är ett måste innan det sker en olycka där barn är inblandade. Tillfälliga

mobila fasthinder likt de som fllnns på återvinningsstatioen,âr ettminimikrav for att öka säkerheten for

gående. Förslagsvis vecka 28-33. Ansöker om omprövning av 2019 års beslut ftir barnens bästa.
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