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Remissyttrande, medborgarförslag om belysning vid 
återvinningen vid järnvägsövergången i Fellingsbro, 
Lindesbergs kommun 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om 

belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången i Fellingsbro Lindesbergs kommun, 

vilket innebär att ny belysning kommer att sättas upp och kostnaden ryms inom den 

befintliga budgeten.  

 

Beskrivning av ärendet 
Lindesbergs kommun önskar förbundets yttrande gällande inkommet medborgarförslag. 

Yttrande önskas senast 20210702. 

” För att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostads- och besöksort. Det behövs 

belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången i Fellingsbro. Kommer man till 

återvinningen den mörka årstiden, tex efter arbetsdagens slut, är det kolsvart där och 

omöjligt att se vilken container som innehåller vad. Där ligger även långtidsparkeringen 

och endast en lyktstolpe finns på hela planen. 

 
Yttrande från belysning 
Ny belysning kommer att sättas upp intill återvinningsstationen. Kostnadskalkyl för 

belysningen är 50 tkr. 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Remiss Medborgarförslag 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
Mats Ivarsson 

Enhetschef belysning 
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Belysning vid återvinningen i Fellingsbro

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

För att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostads- och besöksort. Det behövs belysning vid återvinningen vid järnvägsövergången 
i Fellingsbro. Kommer man till återvinningen den mörka årstiden, tex efter arbetsdagens slut, är det kolsvart där och omöjligt att se 
vilken container som innehåller vad. Där ligger även långtidsparkeringen och endast en lyktstolpe finns på hela planen.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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