
MEDBORGARFÖRSLAG Datum_20/2 2012_____________________ 

 

Till 

Kommunfullmäktige 

614 80 Söderköping 
Presentera förslaget här. Motivera förslaget och beskriv hur Du anser att det skall genomföras. Fortsätt på ett separat blad om 

utrymmet inte räcker. 

 

Namn Namnteckning 

Ola Lönnqvist 

_____________________________________________________________________ 
Adress 

Kamrersgatan 2 E, 614 32 Söderköping 

_____________________________________________________________________ 
Telefon Telefax 

0121-21885 

____________________________________ _____________________________ 
E-postadress 

ola.lonnqvist@gamma.telenordia.se 

 

 

 

Jag föreslår att, med tanke på kommunens satsning på Medeltiden, en medeltida by/stad uppföres inne i Söderköpings stad. 

 

Det kan ske på den gröna ytan mellan S:t Laurentii kyrka, Stadshistoriska muséet, Gamla Skolgatan och Prästgatan eller på 

Kreatursvallen med angränsande ytor., eller på den gröna ytan mellan S:t Laurentii kyrka och Prästgatan. 

 

Staden bör bestå av tidsenliga byggnader, gränder och prång. Alla byggnaderna skall kunna användas, speciellt sommartid, 

genom att lokala hantverkare, konstnärer och andra försäljare och informatörer får disponera byggnaderna. 

 

Några av byggnaderna har öppningsbara luckor ut mot de gator (den gata) som kommer att finnas, och via dessa luckor kan 

försäljning ske, andra får man gå in i för att ”göra affärer”. I någon av dem tillhandahålles dryck och enklare mat (tidsenlig). 

 

Det handlar således INTE om att uppföra en stad modell ”Gamla Linköping” utan en konstruerad stad från exempelvis 1300-

talet. Då den, enligt mitt förslag, enbart skall användas under den varma årstiden behöver den inte vara ”vinterbonad”, 

däremot torde av praktiska skäl såväl vatten, avlopp som el anslutas. 

 

Kanske att kommunen kan komma överens med de som önskar använda en byggnad att de även deltar under uppbyggnaden 

genom att stå för en del av etableringskostnaden. 

 

Ola Lönnqvist 

 

 

Varje medborgarförslag får bara handla om en fråga och måste röra någon eller några av kommunens 

verksamheter. Förslag som strider mot lag eller författning, är rasistiska eller odemokratiska tas ej upp 

till behandling. Medborgarförslag skall inte heller röra myndighetsutövning gentemot enskild eller 

personärenden. 

Eftersom förslaget är en allmän handling och offentlig har vem som helst rätt att ta del av det. 

Alla i Söderköping folkbokförda invånare får lämna in medborgarförslag. 

Förslaget skickas till kommunen eller lämnas in i anslutning till något av fullmäktiges sammanträden. 

Fullmäktige överlämnar sedan förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

När fullmäktige sedan skall ta ställning till förslaget (så snart beredningen är klar, dock senast inom ett 

år) får Du en inbjudan till sammanträdet och då får Du möjlighet att själv yttra Dig. 

Personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen. Du medger att denna information får behandlas 

i kommunens personregister. Du medger också att Ditt namn får anges i fullmäktiges protokoll vilket 

görs tillgängligt på Internet. 

Har Du frågor kring hanteringen eller vilka frågor som får tas upp i ett medborgarförslag kan Du 

kontakta kommunstyrelsens kansli, Claes Thålin, 0121-181 35 eller Eva Rågetoft 0121-182 14 

mailto:ola.lonnqvist@gamma.telenordia.se

