
Begäran om Extra Kommundelsstämma 
Kommundel: Stenungsunds centrum - Stora Askerön 2020-02-26 
 
Bästa fru Ordföranden 

Med hänvisning till Reglemente för Kommundelsstämmor begär Stora Askeröns öbor om Extra 

Kommundelsstämma för att framföra åsikter om utvecklingen i vår kommundel.  

Var och en listad i bilagor 1-3 har bostad/fastighet i kommundelen och är röstberättigad. 

SYFTE EXTRASTÄMMA:  

Vi ber om forum för kommuninformation dit vi invånarna kommer då vi är välinformerade och vill ha 

möjlighet att framföra våra åsikter om utvecklingen i vår kommundel Stora Askerön. 

Enligt 2 § ankommer det på kommundelsstämman  

- att behandla frågor angående förhållanden i kommundelen (Stora Askerön),  

- att förmedla information till medlemmarna i kommundelen i kommunala frågor, samt  

- att informera kommunfullmäktiges presidium från stämmans förhandlingar så som anges i 9 §. 

Enligt 6 § skall Kommundelsstämma sammankallas då minst 50 röstberättigade begär det. 

Vår begäran om extra stämma är skriftlig, lämnas till ordföranden och innehåller uppgift om det 

ärende som skall behandlas. Extra stämman skall hållas inom sex veckor från 2020-02-26. Stämman 

bör avslutas senast klockan 22.00.  

Enligt 9 § om protokoll skall detta föras vid kommundelsstämmans sammanträde, justeras av 

ordförande samt en av stämman vald deltagare och överlämnas till kommunfullmäktiges presidium. 

Protokollet ska efter justering finnas tillgängligt på kommunens hemsida, biblioteket samt i 

kommunens arkiv.  

Ärende att behandla: 

- Vilken strategi finns för Stora Askerön i Stenungsunds kommun? 

Mötet syftar till dialog om hur kommunens ledande partipolitiker och Stora Askeröns 

invånare vill att Stora Askerön fortsätter att förvaltas och utvecklas i Stenungsunds kommun?  

 

Varmt välkomna till Stora Askerön om presidiet ser platsen som ett bra alternativ för stämman. 

Med vänliga hälsningar 

Arbetsgruppen för Stora Askeröns Öråd genom  

Camilla Ardehn, Lars Josefsson, Hanna Ericsson, Lars Palmqvist, Gert Claesson, Gerd Horal,  

Rustan Asker, Jan Thorén, Nic Larson, Håkan Berntsson. 

 

Bilaga 1: sid 1-3 Namninsamling från 59 personer samt nedan 7. 

 

 

 

 

 


