Mit borgerforslag:
Jeg vil foreslå, at der plantes træer på beggesider af Mars alle som
der bør være på en alle`
Både fortorvet og asfaltbelægningen trænger til udskiftning, der er
mange fliser som ligger ujævnt, hvilket er et problem når ældre og
gangbesværet personer ( som der er en del af i området)skal færdes
på fortorvet og asfalten trænger til udskiftning.
Når Mars alle` står for tur til renovering, vil jeg forslå at man i den
anledning overvejer at plante træer på begge sider af vejen forskudt
og med indsnævring og parkering mellem træerne. Det vil være en
forskønnelse, det vil gavne miljøet og sænke hastigheden for
trafikken som kører alt for stærkt.
Forslaget er betinget af, at Mars alle´IKKE overdrages til privatvej.

Indholdsmæssige krav til dit borgerforslag:
• Forslaget skal vedrøre det
kommunale område.
• Forslaget må ikke være behandlet
i Byrådet før.
• Forslaget skal overholde dansk
lovgivning.
• Forslaget må ikke indeholde
stødende eller injurierende tekst.
• Forslaget må ikke indeholde
følsomme eller fortrolige
oplysninger om personer eller
virksomheder.
• Forslagets tekst på blanketten
”Mit borgerforslag” må maks.
fylde 2.000 tegn.
• Eventuel begrundelse for forslaget
må højst fylde fire normalsider,
svarende til 9.600 tegn.

Begrundelse for mit borgerforslag:
Det vil gavne miljøet, være en forskønnelse af vejen og vil sænke hastigheden på bilkørsel. Gladsaxe
kommune har i april måned vedtaget en træpolitik, hvor der bl.a. står, at kommunen har som vision at
bevare og udvikle træerne i kommunen og øge den samlede bestand af træer. Kommunen sætter den
grønne dagsorden og dermed er mit forslag i tråd med kommunens vision. Jeg har lavet en forespørgsel
hos beboerne på Mars alle´fra Gladsaxevej til Grønnemose alle´= ca. 70 huse for at undersøge om der er
opbakning til forslaget. Jeg har fået tilbagemeldinger fra 29 husstande ( 47 personer) heraf er de 26
husstande (41 personer) 100% enige i forslaget.

