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Svar på Medborgarförslag om en ”selfiebänk” vid 

Uvån 

Doris Tallerås önskar i ett medborgarförslag att få sätta upp en bänk i sten 

vid Uvån i Hagfors. Bänken ska ha hög rygg där förslagsställaren föreslår 

att det ska stå ”ta en selfie i Hagfors.”  

Svar från samhällsbyggnadsavdelningen 

Tack för ditt förslag Doris. Vi vill också be om ursäkt för att svaret till dig 

har dröjt. Du har delat med dig av en härlig idé som verkligen kan hjälpa 

till att sätta vårt vackra Hagfors på kartan. I år har vi gjort stora satsningar 

på torget, och just nu finns det tyvärr inte utrymme att genomföra din idé 

på det sätt du önskar. Men vi ska självklart försöka spinna vidare på din idé 

– att man ska kunna ta kort vid olika smultronställen i kommunen och dela 

den i sociala medier. Torget är en sådan plats där vi kan undersöka 

möjligheten om det går att använda en av de nya fina bänkarna som 

eventuell selfie-bänk.   

Sunne kommun har ramat in några av sina vackraste vyer. På ett tiotal 

platser runt om i kommunen finns nu en ram med Sunnes karaktäristiska 

mönster och #SAGOLIKASUNNE. Här kan den som vill ta bilder av en 

vacker vy eller kanske en selfie med resesällskapet med sagolik bakgrund. 

Väldigt enkelt med andra ord, allt som behövs är en ram - men vilken bra 

reklam det ger.   

Vill du förverkliga din idé till fullo, kom då ihåg att det krävs ett arrende- 

och skötselavtal från kommunen, samt att du bekostar bänken på egen 

hand. 

Handlingar i ärendet 

Doris Tallerås medborgarförslag 2016-03-24 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutet skickas till: 

Doris Tallerås, Nore Södra Gärdet, 683 95  Sunnemo 


