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Trafiksäkerhetsåtgärder Gamla Landsvägen, Västra Ämtervik

Namn
Adress
Telefonnummer
g

E-post

Förslag

Vi är ett antal familjer med små barn som bor i början av Gamla
Landsvägen kring Sillegården som är oroade över att många bilar håller
väldigt hög fart från avfarten från E45 tills bron mot kyrkbyn norrut. Det
bästa hade varit att bygga trottoar/cykelbana men om inte det är möjligt
så bygga farthindersom tvingar trafiken ned mot lämpliga 30 km/h som
maxhastighet i stället för 50-60-70 som bilar tycks hålla i dag. Jag hoppas
att ni kan hjälpa oss för en säkrare trafikmiljö för våra barn och många
andra som cyklar och går längs med denna sträcka.

Inkom datum

2021-03-10 11:47
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Getter/får beta bort sly

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Hej! Min granne har haft får förr och berättade om en spännande idé som
genomförs i flera andra kommuner... att man sätter upp stängsel och

håller får eller getter i staden på områden där sly växer - det är dyrt att
röja och blir skräpigt... med får eller getter blir det prydligt och bidrar till
biologiskt mångfald samtidigt som det blir röjt, och ett trevligt inslag i
stadsbilden. T ex vid oss nedanför Sandgatan vid ån som rinner skulle det
vara perfekt att stängsla in. Skötsel behövs inte mycket sommarhalvåret,
men kanske skulle man kunna ha kommunalt projekt för arbetslösa eller

ungdomar för att ta hand om djuren i övrigt? Tänk er vilket trevligt
röjningsgäng, alltid redo att flytta till en ny plats att röja!
Inkom datum

2021-03-10 21:08
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Återbruk av byggmaterial, som Karlstad

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Hej! Vore super att utvidga Sunnes verksamheter för second hand med
byggvaror! Bra för omställningen mot en cirkulär ekonomi. Med inspiration

från Karlstad kommun https://karlstad.se/solabyggaterbruk/
Inkom datum

2021-04-09 23:38
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< Dela Q Skriv ut ^ Lyssna

ÅTERBRUKA OCH DELA

Sola byggåterbruk

Renovera eller bygger du nytt och är intresserad av att göra

en insats för miljön? Har du överskott av byggmaterial,
sådant som är för bra för att slängas eller felbeställningar?
Sola byggåterbruk tar emot och säljer överskott av byggmaterial, vitvaror
och annat för inomhus och utomhusmiljö. Vi vänder oss till privatpersoner,
fastighetsägare och offentlig sektor.

Kund

€^7

e«r.ov

SOLA
BYGGATERBRUK

<f
Leverantör
OvifskoB

Sola byggåterbmk är ett komplement till Solareturen och en del av
Karlstads kommuns arbete med att uppmuntra till att återvinna och dela. På
sikt kommer verksamheten övergå till att drivas som ett arbetskooperativ,
ett socialt företag som styrs av dem som arbetar och företagets affärer
används för att skapa jobb for dessa och andra som har eller har haft svårt

att få arbete

Öppettider
Från och med vecka 9 har vi öppet tisdag, torsdag och fredag kl. 9.3015.30. Stängt på grund av sjukdom v.l3. Vi planerar att kunna öppna igen
6/4.

Kontakt
Telefonnummer till butiken: 070-551 04 42

Följ oss på Instagram: solabyggaterbmk

Vägbeskrivning
Sväng in från Rosenborgsgatan och kör mot Sommarro Golfklubb (gamla
flygplatstenninalen), följ vägen till höger. Passera intresseskolan och

fortsätt på en mindre väg (norrut) tills du kommer in på gamla
flygplatsområdet. Vi finns i den första hangarbyggnaden till höger. Gps-

adress för att nå golfklubben är Flygfältsvägen 2.

Uppdaterad den 29 mars 2021
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Hundparker, inhägnade

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Det vore roligt att ha en plats för hundar att leka och springa utan koppel,
och för hundägare som vill träna sina hundar i att umgås med andra
hundar. Förslagsvis en park för små/medelstora hundar och en för större!
Finns många bra ytor, t ex vid Åmberg mot 45:an, eller som komplement

till lekplatserna i centrum!
Inkom datum

2021-04-09 23:42
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Namnbyte avTväråna

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Förslaget riktar sig till att byta namn på Tväråna som rinner från sjön StorJangen och mynnar ut i sjön Björken. Namnbytet föreslås från nuvarande
Tväråna till "Jangsterälven". Jangsterälven har ett mer förtjusande namn
gentemot Tväråna. Samt att Jangsterälven är det ursprungliga namnet på
ån. Och namnet skulle bli mer lokalpräglat.

Inkom datum

2021-03-13 18:09
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Bevara sunne's gamla vattenverk

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

hej jag skulle vilja att vi bevarar och rustar upp sunnes gamla vattenverk,

där vi tog vatten ur horntjärn sicket på anläggningen idag är ganska
sorgesam , glastaket har flera hål och dom hundra år gamla massiva vackra
ekportarna håller på och förfaller, skulle även behövas och rensas upp runt
omkring anser anläggningen vara värd och bevara då ett är ett viktigt

historiskt arv ifrån förr, ett bevis på hur vi kunde försörja en större bygd
med fräskt ioch rent vatten tröst avsaknad av all modern teknik inga

pumpar elr dyl som behövdes finns fortfarande anställda på kommunen
som har kunskapen kvar, tycker att de vore synd och skam att denna
skulle försvinna så vi kunde sätta upp en informations tavla därvid
vattenverket anser att det är många i sunne som saknar kunskap om var

vattenverket finns och då det ligger i en fin miljö så kunde vi kanske dra en
vandringsled dit, och sen att man kunde gå upp till hornstjärn och sen ta
grusvägen och tillbaka även uppe vid horntjärn är det mycket vackert vi
har vattenverket mycket och tacka , inga kolera utbrott på länge och inga
sjukdomar, tack vare vattenverket så har sunne kunnat hällt sig friska de
minsta vi kunde göra är och bevara det för framtiden , vår tack till fåra

förfäders slit för att vi ska kunna leva ett friskt hälsosamt liv ett annat
förslag då ledningarna finns kvar , men vi kanske saknar den ekonomin är
att hålla kvar denna resurs , ledningarna ska rivas nu , men det kunde vara
värt och bevara och ta vatten där ur till tex när vi får en sommar som 2018

, ta vatten därifrån för och kunna bekämpa skogsbränder, elr låta

(7u/-^V

lantbrukare hämta vatten för sina djur, skulle vara ett sätt och avlasta

öjerviks vattenverk är ingen större kostnad och hålla kvar detta då det går
på självtryck så ingen dyr utrustning krävs, bara nån som ser till det då och
då (skulle ni finna detta intressant så har peter Sundström på ame bilder
ifrån vattenverket tagna nu 2021)
Inkom datum

2021-04-03 15:57
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Kolsnäsudden - tillgång och gästhamn

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Gör en gästhamn längst ut vid Kolsnäsudden; bredda turismen! Gör även
Kolsnäsudden tillgänglig under exempelvis Fryksdalsdansen. Ett
promenadstråk för oroliga föräldrar (och andra också såklart).

Inkom datum

2021-03-26 17:25
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Ta bort staketet vid Åmbergsskolan

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Ta bort staketet för att frigöra en underbar pulkabacke, överblivet staket;

använd till hundrastgård!
Inkom datum

2021-03-26 17:21
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Två st bommar i Åmbergsbacken (gång- cykelväg)

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Cyklister (många skolbarn) som kommer upp från Hea passerar två
korsningar i mycket hög fart och bommar skulle kunna bromas och undvika
kommande olyckor.

Inkom datum

2021-03-26 17:33
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Basketkorg på Övre Lerans lekplats

Namn
Adress
Telefonnummer
E-post

Förslag

Basketkorg vid asfaltplanen i lekparken. Har blivit många barn som leker o
spelar boll där, har skett ett generationsskifte på Övre Leran. Kul med

utökad aktivitet till barnen
Inkom datum

2021-03-20 19:34
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