Långrevsvägens Nya Samfällighetsförening
”nubestammerdu.nu”
Ni har kanske observerat de stora annonserna i Torslanda tidning om att
invånarna i Västra Hisingen kan tävla om att få ett allmännyttigt projekt
genomfört upp till en kostad av 500 000:-.
Föreningens bidrag innebär en önskan om att stigen mellan Långrevsvägen och
Trånget förses med belysning och bättre gångyta. En önskan som vi delar med
vägföreningarna för Vinga Fyrs väg, Skalkorgarna och Trånget, Torslanda IK,
Torslanda HK och Hjuviks Villaförening. Vi har under mer än tio år försökt
förmå kommunen att genomföra detta lilla projekt (intensifierat under 2015 med
artikel i Torslanda Tidning och åtskilliga telefonsamtal), men utan framgång.
”Nu bestämmer du” innebär att invånarna i stadsdelen kan gå in och rösta på det
bidrag som man tycker är mest angeläget mellan 15 april och 15 maj på
hemsidan ”nubestammerdu.nu. Det är personantalet som gäller och inte antal
hushåll, så rösta så många som möjligt om ni stöder vårt förslag. Var och en ska
identifiera sig men kan använda samma dator och man ska vara boende i Västra
Hisingen. Vi tävlar mot många andra förslag varav flera gäller Biskopsgården.
Sprid gärna denna information till så många som möjligt inom stadsdelen.
Organisationerna som vi har samarbetat med (se ovan) är ombedda att sköta
spridningen inom sina områden.

Gå in på hemsidan och rösta 15/4 – 15/5
på ”upprustning av stigen mellan Långrevsvägen
och Trånget”

nubestammerdu.nu
Styrelsen

Från: Olof Borgmalm [mailto:olof.borgmalm@vastrahisingen.goteborg.se]
Skickat: den 14 april 2016 16:53
Till: 031921161@telia.com
Ämne: Ditt förslag i Västra Hisingens medborgarbudget; Nu bestämmer du har gått vidare till
röstning
Hej!
Västra Hisingens medborgarbudget Nu bestämmer du har fått in hela 41 förslag på hur stadsdelen
kan bli tryggare. Vi är jätteglada över att så många har engagerat sig och kommit med så många bra
idéer. Nu har vi gått igenom förslagen för att se att de stämmer överens med våra regler och är
möjliga att genomföra inom ramen för budgeten.
Ditt förslag kommer att vara med i omröstningen 15 april – 15 maj.
Nedan kan du se hur ditt förslag kommer att presenteras i webbportalen under röstningen. Vi har satt
en uppskattad kostnad på ditt förslag och också skrivit kort hur vi hade tänkt genomföra ditt förslag om
det vinner.
Så här kommer ditt förslag att presenteras:
Upprustning av stigen Långrevsvägen - Trånget
Sammanfattning av förslaget
Upprustning av gångstigen mellan Långrevsvägen och Trångets Södra Väg för att göra det tryggare
för framförallt barn att ta sig fram där.
Genomförande
Pengarna går till berörda fackförvaltningar för upprustning av gångstigen. Detta är möjligt eftersom
driftkostnader kan hanteras av Park- och naturförvaltningen. Belysning kan inte lovas på förhand för
att de tekniska förutsättningarna inte är helt utredda. En utredning av de tekniska förutsättningarna för
belysning kommer att göras.
Uppskattad kostnad
500 000 kr
Grundförslaget
Iordningställ stigen mellan Långrevsvägen och Trångets Södra väg med belysning och förbättrat
ytskikt. Motivering: Stigen är en viktig kommunikationsled mellan berörda områden. I
prioriteringsordning används den av:
    Skolbarn som går eller cyklar till och från framför allt Nordlyckeskolan, vilken saknar närhet till
allmänna kommunikationer.
    Barn och ungdomar som går eller cyklar till och från idrottsanläggningarna för fotboll, handboll,
tennis samt scoutkår.
    Boende i Trånget och utefter Gamla Hjuviksvägen som har Långrevsvägens Hållplats vid
Öckeröleden som närmaste allmänna kommunikationsplats.
    Boende i området från Amhult och västerut som använder den vid sina promenader och
joggingturer.

Barn och ungdomar känner sig otrygga under årets mörka månader när de ska passera detta
skogsparti som är ca 400 meter. Istället kör föräldrar och såväl lämnar som hämtar vid både skolgång
och idrottsutövning. Detta kan bli åtskilliga kilometer per barn och dag, vilket inte kan uppfattas som
lämpligt med dagens miljötänkande.
Diskussioner om en önskad förbättring av stigen har förts med såväl Park- och Naturförvaltningen som
Trafikkontoret under mer än tio års tid utan att något initiativ har tagits från någon ansvarig. Som motiv
till utebliven aktivitet har alltid angetts att det saknas medel.
Denna insats är välmotiverad genom att pengarna läggs på ett projekt som gynnar många i
stadsdelen, ökar säkerheten och dessutom följet Stadsdelsnämndens devis "Gott att leva Upprustning gångstråk" .

Inlämnat av: Hans (Vägföreningarna för Långrevsvägen, Vinga Fyrs Väg, Skalkorgarna och Trånget
samt Torslanda IK, Torslanda HK och Hjuviks Villaägarförening)
De förslag som har gått vidare finns på www.nubestammerdu.nu från och med den 15 april.
Röstningen pågår fram till den 15 maj och vinnaren/vinnarna kommer att presenteras på Torslanda
Festivalen 6 juni. Röstningen kommer att ske på www.nu.bestammerdu.nu och alla som bor i Västra
Hisingen får vara med och rösta. För att rösta behöver du ange namn, e-post och vilket område inom
Västra Hisingen du bor i. En röst per person är det som gäller.
Det är alltså dags att samla in röster till ditt förslag. Dela gärna listan med förslagen på sociala medier,
sätt upp affischer (kommer inom kort att kunna hämtas på www.nubestammerdu.nu) och berätta för
alla du känner om varför ditt förslag borde vinna.
Efter röstningen kommer vinnaren alltså att genomföras för pengarna som finns i medborgarbudgeten.
Bra att veta är att det kan bli fler vinnare de vinnande förslagen kostar under 500 000 kr.
Stort lycka till!

Har du frågor eller synpunkter? Mejla gärna eller ring:

Jessica Ahrling, jessica.ahrling@vastrahisingen.goteborg.se Tel: 031- 366 55 91
Olof Borgmalm, olof.borgmalm@vastrahisingen.goteborg.se Tel: 031- 366 49 12
Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen på stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen
genom

Olof Borgmalm
Nämndsekreterare
----------------------------------------------------------------------------

Utvecklingsavdelningen
Västra Hisingen
Box 48063
418 22 Göteborg
Telefon: 031-366 49 12
E-post: olof.borgmalm@vastrahisingen.goteborg.se
Webb: www.goteborg.se/vastrahisingen

