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2019-10-18

Dagens ros till Vetlanda tekniska parkavdelning.
Åtgärden med att fylla igen hålen i Hälsans stig som fylls
med vatten vid regn. Stigen är nu användbar för
motionärer och alla andra som vill promenera på
stigen....Tack snälla....
/Tacksamma motionärer

Tack för återkopplingen, alltid kul med positiv respons.

Jag är bosatt på lasarettsgatan och börjar nu bli riktigt
trött...
Trött därför att jag alltför många gånger blivit väckt av
LÖV-BLÅSARE alltför tidigt, 06.30, 06.55.. folk ligger
fortfarande och sover då, kanske inte alla men många.
Det är starka motorer och de som använder löv-blåsen
bär ju hörselskydd, det ska inte jag behöva göra när jag
sover. Det kanske inte hade varit så farligt om oljudet
bara passerat förbi och sen fortsatt men så är inte fallet
då det ligger två parkeringar mitt emot min adress som
skall blåsas rent och löv-blåsen varvas gång på gång...
Det finns regler för hyresgäster under vilka tider man
bör undvika att föra oljud, de bör även gälla för gatorna
i centrum. Finns det inte andra sysslor att göra innan kl.
08 som inte väsnas så??

Hej å tack för din synpunkt, tyvärr är det svårt för oss att ändra dessa
rutiner, då vi alltid städar centrum onsdag morgon och detta måste vi
göra tidigt, innan det kommer ut för mycket trafik och människor. Men
löven är snart nere och då kommer det inte blåsas så intensivt som det
gör innan vi fått upp allt.
Hoppas du kan stå ut ett tag till :)
Vi från park avdelningen är inte och blåser på Willys parkeringen inte
heller på parkeringen på Lasarettsgatan, så de som sköter detta kan
jag inte göra något åt, vi sköter bara gator och torg.
Annika Henriksson · 2019-10-21 12:26

2019-10-21

Annika Henriksson, 2019-10-18
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Hej.
Jag tänkte bara kolla om någon kommer o slår sly o gräs
i pulkabacken här i Kvillsfors i år.
De har vuxit upp i hela backen så de kommer knappt att
gå att åka annars.

Hej!
tack för din synpunkt. Vi kommer att slå backen under hösten från alla
ormbunkar och träd som växt upp under året.

Förbättrad eldstad.
Vid gamla SMU sommarhem Sandlandet finns en
grillplats som används flitigt under stora delar av året.
Den ligger i anslutning till ett vindskydd med utsikt över
Lillsjön. Tidigare har det kommit upp en soptunna som
underlättat att folk inte slänger skräp i naturen. Det är
önskvärt att kommunen lägger dit en cementring lika
som finns vid Östanå badplats. Om man får önska så
vore det bra om diametern vore mellan 80-100 cm samt
en höjd på ca. 50 cm. Cementringen bör också fyllas
nästan ända upp med grus eller makadam.

Hej!
Denna grillplats sköts inte av kommunen.
Annika Henriksson · 2019-10-23 07:26

2019-10-22

Med vänlig hälsning
Ola Ljunggren, Driftchef · 2019-10-23 09:24
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Hej
Har bara en undran ang. hålen ni grävt vid
Kvarndammen vid den nya vattenspegeln .Det ska visst
sättas träd där. Då har jag en fråga hur många träd ska
det sättas där egentligen vi har massor av träd på
grönområdet ni kan ju inte sätta en massa träd och
låta alla de andra vara kvar det blir ju en skog till slut. Ni
tömde Kvarndammen och la massor av pengar och jobb
på det och det blev så fint och luftigt och nu ska ni sätta
dit nya träd. Det behövs inte det är fint nu och folk går
mycket där och är framme vid vattenspegeln och tittar
det blir bara en massa skräp av alla träd som är där.
Hur kommer det sig att man bestämmer sig för detta.
Sätt en fin lampa istället som ni gjort vid Blomsholm
eller en sådan som är vid tunneln vid Mogärde inga fler
trä Tack

Hej!
Tack för din synpunkt!
Anledningen till att vi planterar träd i stadskärnan är för att de är
viktiga för människors och naturens hälsa. Träden bidrar med otroligt
många funktioner förutom att de ger oss syre, så tar de upp partiklar
vilket ger en renare luft, de balanserar temperaturväxlingar vilket är
extra viktigt nu i klimatförändringens tid, de balanserar vattenflöden
dvs ser till att binda vatten i marken samt att ta upp vatten och
avdunsta vatten. Hela trädet som sådant binder även kol vilket är
viktigt för att minska vår klimatpåverkan, de löv och grenar som trädet
släpper hjälper till att skapa en frisk jord med många mikroorganismer.
Träden är mycket viktiga för den biologiska mångfalden som vi är
beroende av för vår överlevnad på jorden, vissa arter lever hela sina liv
i ett enda träd, stora ekar är till exempel ett eget ekosystem med arter
som lever hela sina liv endast i det trädet. Varje år försvinner ett antal
träd i våra samhällen, det kan vara ytor som ska bebyggas med hus,
förändrade vägdragningar, att trädet blivit sjukt och utgör en risk eller
att de helt enkelt skadas av andra anledningar.
För samhällena inte ska urlakas på träd behöver vi plantera nya träd.
Så det gör vi, de trädgropar du iakttagit ingår i ett projekt som vi fått
bidrag för ifrån staten för att just plantera nya träd i stadskärnan.
Totalt är det ca 60 träd som planerats över två år. Vid vattenytan
kommer det att planteras fem träd, ett träd i varje ände av vattenytan
samt en liten dunge med tre träd i mitten av långsidan. Träden är
viktiga för att skugga vattnets yta, annars växer dammen igen. Vi har
lämnat 40-50 meter trädfria sträckor längs den lilla dammen, det borde
vara möjligt att även i framtiden ta sig fram och se vattnet om man vill.
Med vänliga hälsningar Annika Lundwall
Tekniska kontoret 2019-10-24 11:30

Inskickat

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

49506

2019-10-25

Redovisning av synpunkter.
När kommer redovisningen av synpunkter sep. - okt.
??? Det är väl hög tid nu, skärpning av berörd personal,
i det gamla systemet fungerade sådant klockrent utan
detta tramset med en gång i månaden, se till att ha
personal som begriper sig på datorer och kan leverera
när ett svar föreligger.

Eftersom vi har ett nytt system så fungerar inte det på samma sätt som
det tidigare. Det är numera en manuell hantering för att redovisa
synpunkter och deras svar. Vi har valt att göra detta en gång i
månaden initialt. När det gått en tid kommer vi att utvärdera. Det går
dock bra att höra av sig till InfoCenter när som helst och be att få se
inkomna synpunkter och deras svar.
Annelie Jönsson 2019-10-29 13:18

49682

2019-10-28

Felparkering.
Från utfarten vid några adresser på Kyrkogatan står det
nästan varje dag bilar parkerade utanför sitt område, de
står där bilar ska köra ut och in till sina
parkeringsplatser. Sikten är skymd. Varför gör ni inget
åt detta!!

Hej
Tack för er synpunkt. Övervakningen får information om att problem
råder på denna plats och att området måste kontrolleras. Sen är det
inte lätt för övervakningen att alltid kunna vara på rätt plats vid rätt
tidpunkt för att utfärda parkingsbot.
Med vänlig hälsning Weronica Hedberg, 2019-10-31

49741

2019-10-29

Synpunkt Vetlanda. Det tar för lång tid innan
synpunkterna redovisas.

Vi publicerar synpunkterna en gång i månaden. Än så länge är det en
manuell hantering som tar lite tid. Vi är måna om att svar ska
publiceras i samband med synpunkten. Kommunen har tio dagar på sig
att besvara en synpunkt så av den anledningen kan inte
redovisningarna ligga för tätt. Vi kan absolut se över om vi ska
publicera något oftare men det har gått för kort tid för att göra en
utvärdering.
Annelie Jönsson 2019-10-29 13:15
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Varför finns ingen soffa att sitta på i centrum i
Vetlanda? Året har 12 månader!
Vill ni inte att kunder eller promenerande ska kunna ta
igen sig någon gång?
/ Vetlandabo
P.S En tidning eller en filtbit bär vi gärna med oss att
sitta på. Det är långt till marken. D.S

Hej!
Tack för din synpunkt, parkbänkarna tar vi in vintertid för reparation
och tvätt. Sittytor finns utanför stadshuset på de uppmurade sofforna.
Går ju också sitta runt fontänen om man har en sittdyna med sig :)
Annika Henriksson 2019-10-30 15:03

50776

2019-11-04

Ärendenummer 42974 Majlabacken
Tack för ditt svar Annika
Hoppas verkligen ni hinner att klippa bort dessa
växterna för annars måste det nog komma mer än 20cm
snö innan man kan åka där, det har även växt en del i
nedre delen av backen också. Vore väldigt tråkigt om
det inte blev klippt eftersom det sattes upp jättefin
belysning i backen tidigare i år.

Klart vi ska se över detta innan snön :)
Annika Henriksson 2019-11-05 09:53

51860

2019-11-11

Mat på dagis.
Min barn äter inte fläskkött men det betyder inte att
han är vegetarian,så att han får vegetarisk mat ni kan ha
en annan kött tex kalkon istället

Enligt politiskt beslut under våren 2019 så erbjuder vi inom
måltidsservice ett vegetariskt alternativ när det är fläskkött på menyn.
När det är fläskkött på menyn max 2-3 gånger per vecka så får alla barn
och elever ett vegetariskt alternativ.
Lena Ottosson 2019-11-18 08:40

52081

2019-11-13

hej, Vem kan vi elever prata med angående vår rektor
då vi inte vill gå till rektorn? Det gäller rektorns brist på
empati och förseelse, rektorns respektlösa och otrevliga
beteende gentemot oss elever. Vi vet inte vart vi ska
vända oss då vår mentor inte är på vår sida. tack för
svar

Jag har tagit del av er synpunkt gällande en rektor. Du/ni frågade vem
ni kan vända er till. Ni ska vända er till mig, Anna Ullman,
gymnasiechef. Välkommen/välkomna till mig.
/Anna · 2019-11-13 13:08
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Vetlanda torg ser ju bedrövligt ut! Sterilt, dött som en
mindre variant av himmelska fridens torg (Peking),
torget är ju överdimensionerat. Passar ej ens in i lilla
Vetlanda centrum. Inte mycket bättre ens på
sommaren...

Hej
Tack för er synpunkt.
Det finns en centrumplan som är antagen, där det är beskrivet vad för
genomförandeplaner som finns för Vetlanda centrum. En stor styrande
faktor är ekonomi, just nu finns inte ekonomiska resurser för stora
ombyggnationer. Vi hoppas och tror att en dag ska en förändring
kunna genomföras som blir till allas glädje och belåtenhet, men i
dagsläget får vi vara nöjda och tacksamma för det vi har.
Med vänlig hälsning Weronica Hedberg, 2019-11-18

52129

2019-11-13

Noterar att askkoppar vid en fastighet fortfarande finns
kvar precis utanför entrén i Vetlanda. Detta är ju ett
lagbrott! Entrén är offentlig och rökförbud råder här.
Skyltar borde sättas upp om nya lagen, som ex
biblioteket och stadshuset har gjort. Många familjer
passerar för övrigt dagligen här!
Egentligen borde hela sträckan mellan Bangårdsgatan &
Bar&ät vara rökfri, eftersom så många offentliga platser
finns på denna gågata & tyvärr röks det ofta här. Inte
minst tar rökare "skydd" i arkaden. Helt vansinnigt. om
lagen ej efterlevs ,måste straff utdömas. Om så ej sker
är ju lagen värdelös!

Det är fastighetsägaren eller den som disponerar en lokal som har
ansvar att se till så rökförbudet följs. Denna fastighet ägs inte av
Vetlanda Kommun.
Med vänlig hälsning Angelica/ Infocenter, 2019-11-15

52363

2019-11-14

Tack Annika för den fina klippningen på Majlabacken .

Tack för återkoppling :)
Annika Henriksson · 2019-11-18 10:54

52514

2019-11-15

Önskemål om bättre belysning vid alla övergångsställen
i Vetlanda.

Vi har under många år jobbat med att sätta förstärkt belysning vid våra
övergångsställen och passager så på många platser finns detta redan.
Är det någon specifik plats man har synpunkt på får man gärna skicka
in det till oss.
Björn Wiberg 2019-11-18 11:22
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På Borggatan i centrum är den ena trottoaren bitvis
väldigt mossig. Idag gick jag där och helt plötsligt
försvinner min ena fot för jag halkar på mossan och
faller i marken. Vem är ansvarig att se efter trottoaren?

Hej
Det är kommunens ansvar att sköta allmänplatsmark d.v.s. även
trottoarer, vi har tagit bort det mesta av mossan där du halkade på
borggatan nu.
M.V.H. Matti Rautio 2019-11-20 13:35

