E-postformulär
Fyll i dina kontaktuppgifter
Given name
Sebastian
Surname
Rasmusson
E-mail
sebban.rasmus@gmail.com
Phone
0727045856
Address
Delgränd 4
City code
87133
City
Härnösand

Datum
2015-07-06

Rubrik på medborgarförslaget
Betongsuggor blir betongbävrar!

Medborgarförslaget
Många svenska städer har låtit piffa upp sina betongsuggor. Vår granne Sundsvall har sina drakar, Gotland
sina får och Stockholm är berömt för sina klassiska lejon. Kanske är det även dags för Härnösand att byta ut
sina gamla betongsuggor? Det självklara motivet skulle ju för Härnösand vara vår bäver som varit på vårt
kommunvapen ända sedan Härnösand grundades 1586 men något annat djur skulle också kunna passa. Just
nu läggs stora förväntningar på Härnösand som kulturstad och att vi ska bli mer attraktiva för inflyttare och
besökare. Det har lagts fram dyra förslag om hur vi ska bygga om hela hamnen och renovera byggnader men
något så enkelt som att snygga till våra betongsuggor är ett billigt steg i rätt riktning som ändå får
genomslagskraft hos dom stora massorna. Våra nuvarande torftiga betongsuggor fungerar varken bra om du
vill sätta dig ner och vila bena eller om du ska ställa ifrån dig matkassen när du ska knyta skorna. Men varför
ska vi egentligen spendera pengar på detta när dom vi har nu till fullo uppfyller sin funktion som trafikbarriärer?
Är det inte bättre att vi lägger pengarna på viktigare saker? Jo, om man tänker kortsiktigt skulle det kanske bli
bättre om man istället la pengarna på att t.ex. höja taket i vårdbudgeten. Men på lång sikt är det här en
investering för Härnösand. Säg att dessa betongsuggor blir det lilla extra som gör så att Härnösand verkligen
uppfattas som en lugn och pittoresk småstad i den där bostadsökande småbarnsfamiljens ögon. Så plötsligt
har Härnösand flera nya skattebetalande medborgare som gör att vi kan höja taket i vårdbudgeten.

Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
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Sida 2

Betongsuggor blir betongbävrar!
Många svenska städer har låtit piffa upp sina betongsuggor. Vår granne Sundsvall har sina
drakar, Gotland sina får och Stockholm är berömt för sina klassiska lejon. Kanske är det även
dags för Härnösand att byta ut sina gamla betongsuggor? Det självklara motivet skulle ju för
Härnösand vara vår bäver som varit på vårt kommunvapen ända sedan Härnösand grundades
1586 men något annat djur skulle också kunna passa. Just nu läggs stora förväntningar på
Härnösand som kulturstad och att vi ska bli mer attraktiva för inflyttare och besökare. Det har
lagts fram dyra förslag om hur vi ska bygga om hela hamnen och renovera byggnader men
något så enkelt som att snygga till våra betongsuggor är ett billigt steg i rätt riktning som ändå
får genomslagskraft hos dom stora massorna. Våra nuvarande torftiga betongsuggor fungerar
varken bra om du vill sätta dig ner och vila bena eller om du ska ställa ifrån dig matkassen när
du ska knyta skorna. Men varför ska vi egentligen spendera pengar på detta när dom vi har nu
till fullo uppfyller sin funktion som trafikbarriärer? Är det inte bättre att vi lägger pengarna på
viktigare saker? Jo, om man tänker kortsiktigt skulle det kanske bli bättre om man istället la
pengarna på att t.ex. höja taket i vårdbudgeten. Men på lång sikt är det här en investering för
Härnösand. Säg att dessa betongsuggor blir det lilla extra som gör så att Härnösand verkligen
uppfattas som en lugn och pittoresk småstad i den där bostadsökande småbarnsfamiljens
ögon. Så plötsligt har Härnösand flera nya skattebetalande medborgare som gör att vi kan höja
taket i vårdbudgeten.

