
Från:                                  "noreply@sitevision.enkoping.se" <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat:                             Thu, 27 Oct 2022 08:54:22 +0100
Till:                                     "Kommunledningsförvaltningen" 
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne:                               Inskickat formulär

För- och efternamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

E-postadress

Förslag
Infarten till ICA i Örsundsbro måste ni ta bort den lilla extra biten på trottoaren.

Motivering
Det är ett gupp vid infarten till parkering vid ICA. Det är som ett hinder och jag höll på att ramla pga guppet som var 
extra halt den dagen för att det regnade, men också under sommaren när det var soligt var det fortfarande svårt att 
komma över. Jag vill att ni tar en moped och testar åka in till ICA, det är supersvårt. Jag vill kunna åka och handla 
med min moped utan att dö. Man saktar ner innan svängar, men bilar bakom och framför som inte har samma 
problem med guppet kommer inte sakta på samma sätt som en moped måste. Tänk om en dag någon inte kommer 
över guppet ramlar och bilen bakom kör över de. Det är klart att ni kanske inte tänker på att en lite längre trottoarkant 
inte kan göra så mycket skada men en vacker dag kommer ni bli tvingade att öppna upp ögonen, men ni har tid att ta 
bort den och sen kan alla leva utan att behöva bli ett offer. Jag lovar att det inte bara är jag som stör mig på guppet, 
lägg ut ett inlägg på ‘händer i Örsundsbro’ så kommer ni få se hur många som stör sig på guppet. Ni kanske tänker 
att det är som ett farthinder men det är det inte, det är bara en fara som inte många har sett än. Åker man bil över 
guppet och sen flyger huvudet in i fönstret råkar komma åt en nerv i huvudet och dör. Vill bara säga att än har ingen 
dött, men ta det säkra före det osäkra.

Jag kanske är lite dramatisk men det kommer säkert hända någon gång i framtiden. Jag ber, ta bort guppet!
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