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IVledborgarförslag om skötseiplan för kommunens mark runt Nässjön

ÄRENDEBESKREVNINTG

har den 12 juli 2021 gett in ett
medborgarförslag om att upprätta en skötsel för
kommunens mark runt Nässjön.

BAKGRUND
Alla som är folkbokförda i Gagnefs kommun har rätt att
lämna egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Förslaget kan gälla allt som handlar om kommunens
verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Ett medborgarförslag ska ges in skriftligt och vara försett
med namn, adress och telefonnummer till den som
undertecknat förslaget. Flera personer kan skriva under
samma förslag.

BEDÖMNING
Föreliggande förslag uppfyller de formenliga kraven
gällande medborgarförslag till kommunfullmäktige i
Gagnefs kommun.

Forslaget ska bedömas utifrån gällande detaljplanen för
aktuellt område.

FÖRSLAG
Föreliggande medhorgartörslag kan anses få ställas och
göras Föremål För beredning.

Medborgarförslaget innehåller så specificcradc förslag till
åtgärd att förslaget torde behöva göras föremål för en mer
generell och öppen heredning.

UNDERLAG
Beredningsunderlag den 16 augusti 2021 av enhetschef
Rolf Davidsson, en (1) sida.



GAGNEPS KOMMUN

Ank.Förslag:
- -

Upprätta skötseiplan på kommunens mark runt Nässjön

Idag slås grönytoma runt sjön törs midsommar med både traktor och med röjsågar.
Det är bra för att hålla efter och minska det växande antalet Lupiner som har kraftig
utbredning. Det blir fint och bra.
Det var många år sedan ely och träd togs bort runt sjön. Flera som bor runt sjön har
själv önskat utsikt mot sjön och frågat kommunens representant om att själv få röja
o svaret har varit nej på kommunens mark på grund av skaderisken. De har bett om
hjälp av kommunen och även då fått nej.
Jag vill med detta medborgarförslag följande:

1 Ta bort sly och träd 1 lämplig mängd så sjön blir synlig igen, detta bör ske snarast
eller inom 6 månader.
2 Upprätta en skötselplan så all detta sköts årligen eller med tidsintervall på 2 år.
3 Detta bör avse alla ytor runt hela sjön inklusive myrstråken i norr och söder.
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Sind ditt medborgarförslag till:
Gagnefs kommun
Medborgarffirslag
Registrator
78580 GAGNEF


