Medborgarförslag
Ärendenummer: #2412 | Datum: 2016-12-06 23:53
Inskickat av: anonym användare

1. Personuppgifter
2. Förslag
Beskrivning
Beskriv kort ditt medborgarförslag. (Max 1000 tecken.)
Hej!
Den stora bocken har brunnit ner och den lilla bocken har skändats.
Här kommer mitt/mina medborgarförslag för att behålla Gävlebocken utan några högre kostnader
än de som redan uppkommit i samband med uppbyggandet samt raserandet:
Gör en något mindre bock än den stora, men större än den lilla bocken, och placera denna på en
förankrad ponton (eller annat) mitt i Gavleån i höjd med Stadshotellet och sätt
övervaknings-/webbkameror på själva bocken för översikt om vad som händer ifrån land och, inte
som idag, med översikt på själva bocken. Gör samma sak med den lilla bocken, fast på den andra
sidan av bron. Det kanske inte ens behövs någon stålkonstruktion för detta.

Motivering
Motivera ditt förslag. (Max 1000 tecken.)
Argument:
Det känns för mig som om dessa illdåd är ?ögonblicksverk? men det krävs en hel del för att tända eld
på bockar som står mitt i vattendrag (om man inte bär omkring på eldpilar eller dykardräkt). Jag fick
denna tanke när jag såg de fina svanarna förra vintern och de fick i alla fall vara ifred.
Känner också att denna placering av bockarna skulle underlätta för Räddningstjänsten, eftersom
denna del av Gavleån omges av två ?brandgator? i form av just gator samt att turisterna (som oftast
bor på hotell) kanske skulle uppskatta Gävlebocken på nära håll i stället för de Gävlebor som sitter
på ?Terrassen? och har sett denna redan.
Framför allt skulle jag uppskatta att få visa Gävlebocken för min dotter (12 år) före den 24 december.
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Förslaget berör fler än mig
Ange om förslaget berör fler än dig.
Ja

Presentation
Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Nej
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