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HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfu Ilmäktige 

KF § 135 

Datum 

2012-12-17 

KS 2011/178 

Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett 
minnesmärke/staty över Lennart Lundqvist, Övergran 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 20.11-11-07, § 125, till bildningsnärnn
den, för beredning. 

Av förslaget framgår bland annat följande: "LennaltLundkvist var fådd och 
uppväxt i Övergl'an, Håbo kommun, Lennart är för många ett minne inte 
bara i komniunen utan i hela Sverige. Lemlrui har under nästan 60 år stått 
vid vägen och vinkat till alla som passerat. Under åren som han stod där 
stannade folk och pratade med honom, flkade och umgicks. 

Han var en social människa och en stor djurvän. Det flnns många spekula
tioner och historier om vru'får han egentligen stod där så troget. 

Författaren till medborgru'förslaget kom för en tid sedan i kontakt med_ 
som bodde granne med Lennali i många år. Författaren intervjua-

de : ; och rekommenderar att hans historia ligger till grund för 
texten till statyn. Få kände Lelmrui som: 

Medborgarförslag 

Ett mhmesmärke av Lelmrui i fonn aven staty (i hatt och boots vinkandes 
till bilama) med tillhörande text/beskrivning av hono111. Något som alla in
tresserade och undrande människor skulle få ta del av." 

Bildningsnänmden föreslår att medborgarfcirslaget ska bifallas och att ett 
minnesmärke upp fors till minne av Lennart Lundqvist, Övergran. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-23 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 125 
Bildningsnänmdens beslut 2012-10-02, § 51 
Tjänsteskrivelse 2012-11-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 160 
KOlllinunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-28, § 202. 

Styrelsen tillstyrker dels uppförande aven mirulestavla och dels att medbor
garförslaget ska anses besvarat. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

JUSTER . 

KF § 135 KS 2011/178 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) och Agneta Häggiund (8), yrkar bifall till styrelsens för
slag till beslut. 

Olmöstnillg 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast styrelsens förslag 
till beslut föreligger. Efter propositionsfölfarande finner ordförande att 
fulhl1äktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att en minnestavla uppförs 
ti1l1l1inne av Lem1alt Lundqvist, Övergr'an, 

2, Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att finansiera mhmes
tavlan och dfumed ska medborgal'fårslaget anses besvarat. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställare 
Kommunstyrelsen 
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