Förslag: Kommunens uppgift, orter
-Johan Mårtensson (M)

Bakgrund:
Floda, Sjövik, Tollered, Stenkullen, Lerum och Gråbo för att nämna några orter är alla olika. Det
finns olika styrkor och varje ort utvecklas annorlunda efter samhällsplaneringen som finns där.
Det är något vi måste bevara för att kunna utveckla varje ort separat. Det betyder dock inte att vi
skall reta upp och sätta invånarna emot varandra på dom mindre uppgifterna som kommunen
sköter.
I Lerums kommun har vi 18 rondeller varav 16 sköts av Lerums kommun. Några av dessa har inte
fått samma fokus. Det har medfört att många Gråbobor blivit upprörda över skillnader mellan
Lerum och Gråbo på hur det ser ut i dessa cirkulationsplatser. Lokalpressen skrev en tidningsartikel
2021-08-18 i ämnet där man visar med bilder hur stor skillnaderna var.
Under julen var det även olika storlekar på julgranarna som troligen hade med
centrumföreningarna att göra också men det skapar ett vi och dom syndrom vilket vi ej kan tillåta
att det sker.
För många så kan man anse att det är små bagateller men för andra är det symbolvärde så därför
måste vi påtala för Kommunen att man måste vara mycket tydligare i sin kommunikation till
invånarna. Så vi kan undvika dessa splittringar även om dem är små.
Man bryr sig var man bor och hur det ser ut och det skall vi vara glada över att många engagerar sig
i dom här frågorna. Vi skall ta vara på deras driv och se till att reda ut frågetecken som kan finnas i
vem det är som har ansvar för dom olika sakerna.
Vi måste lägga det på kommunen att sköta denna uppgift att gå ut med en notis i sociala medier
där man på ett konstruktivt sätt kan förklara att det är t.ex centrumförening som sköter detta eller
att det är inte vi som har skötsel för den rondellen.
Om det skulle förekomma att man ej ombesörjer varje ort med samma engagemang så måste detta
förändras.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att1- Moderaterna i Lerum ställer sig bakom motionen och lägger fram till ansvarig hos kommunen.
Att2 - styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som sköter samtalet med
kommunen.

