
 


 


     

 
 

 

 

 

 

 

       
     

    

Vetlanda 
Synpunkt Vetlanda. Avser perioden 16 maj till 15 juni 2021 

ID Inskickat 

128857 2021-05-16 

128859 2021-05-16 

128924 2021-05-17 

129011 2021-05-17 

129034 2021-05-18 

Beskriv synpunkten 

Hej, 
På Norrvägen vid Vetlandabäcken har det uppstått en djup grop i asfalten som 
behöver åtgärdas. 

På adress X har man förmodligen byggt en carport utan byggnadslov. 
Ser ut som den kan rasa om det blåser lite hårdare. På taket ligger det också en 
massa löst skräp. 

Jag tycker att våra klimatmål ej är uppfyllda i Vetlanda kommun med 
sophanteringen i villor med endast 2 påsar en röd och en grön soppåse. 
Vilket man skulle ha enhetligt i Sverige , på flera ställen i Sverige har man en 
bättre sophantering med soptunnor som innehåller många flera fack så man kan 
dela upp soporna som man gör på Flishultstippen  Se exempel från Kristianstads 
kommun . 
Här släger ju folk hej vilt i sopsäckarna .Alla har ju inte möjlighet att åka till 
Flishultstippen var 14;e dag . 
Med hoppfulla hälsningar om en bättre miljö i Vetlanda kommun och Sverige 
Mvh 

Varför har gungorna tagits bort utan någon som helst dialog med kommundelsråd 
eller samhällsföreningen? 

I söndags såg jag en jättebjörnloka vid naturstigen mellan Illharjen och Upplanda. 
Den växte vid en spång över en bäckarna. 
Löste förra året att man ska anmäla förekomsten av jättebjörnloka 

Svar till synpunktslämnare 

Hej 
tack för info vi kollar på detta 
/Fredrik 

Noterat och registrerat i våra ärendesystem. Ärendet avslutas här. 
Jennie Adolfsson 

Hej! 
Har varit i kontakt med Kretslopp Sydost som hänvisar denna synpunkten till deras egna hemsida, 
https://kretsloppsydost.se/kretsloppsydost/test/ 

Mvh, kontaktcenter 

Denna lekplats har under en längre tid inte använts, vi har hållt efter så gott det går men trots det så syns det tydligt att den 
används väldigt begränsat. Vid senaste besiktning visade det sig att det krävdes större åtgärder för att hålla den i säkert 
skick. Utifrån att det finns flera lekplatser i Kvillsfors så har kommunen valt att plocka bort utrustningen som inte var säker. 
Ola Ljunggren 

Hej! 
Tack för att du skickar in. Det stämmer att det är jätteloka du såg. Vi kommer påbörja bekämpning för säsongen inom kort 
runt om i kommunen. 
Hälsningar 
Hanna Karlsson 

https://kretsloppsydost.se/kretsloppsydost/test


 

 

 

 


          

 

 
 

  
 

 




 

 

 

 

 

 
  

ID Inskickat 

129217 2021-05-19 

129379 2021-05-20 

129453 2021-05-21 

129611 2021-05-23 

129860 2021-05-25 

129888 2021-05-26 

130056 2021-05-26 

Beskriv synpunkten 

Vid Illharjen , har det under längre tid varit duvor som parkerat sig under 
takkanten.  Bord och bänkar är oftast fulla av fågelbajs. Gamla grenar som ramlar 
ner när de försökt bygga bo. 
De sitter även på en armatur strax över kodlåset och följden blir att kodlåset 
nästan jämt är nerkletat avfågelbajs. 
Hoppas det finns någon som kan fixa detta så det ser och blir lite trevligare. 
Skickar med några bilder jag tog idag så ni kan se hur det ser ut. 

Hej, 
Lämnade en synpunkt i början av mars - ej återkopplad trots 2 perioder gått. 
Om ingen vill uttala sig om denna frågan vore det bra om ni skrev det i 
svarsbilagan så man vet. 

Ökad tung trafik på långgatan till och från Industrigatan. Förekommer stora 
lastbilar med släp. Kan inte vara lämpligt i ett bostadsområde med villor och 
hyreshus. 
Dessa borde omdirigeras på annat sätt. 

Hej 
Finns det möjlighet att placera Fågelpiggar ovan på lamporna brevid 
blomsterholm vid sjukhuset, för att minska mer på de flygande råttorna 
(fiskmåsar). 

De är ju inget hinder mot småfåglar som håller sig i träden. 

Hej, jag vill bara tacka teamet som sopade Bergfallsvägen och hela Sjunnen för ett 
fantastiskt fint och noggrant utfört arbete igår och även tidigare år. MVH 

Hejsan! 
Jag är bosatt i Landsbro och har noterat att de har börjat rasa i kanten av bron, 
Som reparerades vid Ågatan för ca 1 år sedan. 
I riktningen mot Borogatan. 
Vi som har mindre barn är lite rädda att barnen ska gå för nära kanten utav bron 
och trilla ner. 
Undrar om det går att sätta något staket kring kanten som är gjort vid den andra 
bron vid Stenhagsvägen? 
Mvh 

Längs fasaden på Rusta i vetlanda tränger växter fram som ser ut att kunna vara 
den invasiva, besvärliga, växten parkslide.  Jag har bifogat bild, så ni kan bedöma 
om det kan röra sig om den växten. 

Svar till synpunktslämnare 

Tack för din synpunkt. det ser ut som att vi skulle kunna sätta nåt skydd på de ställen där vi har problem, så det ska vi nog 
kunna åtgärda. 
Ola Ljunggren 

Hejsan! Den synpunkten är besvarad en vecka efter att den skickades in. Den finns publicerad på vår hemsida. / 
kontaktcenter 

Hej 
Tack för er synpunkt. 
Detta är förhoppningsvis ett övergående problem, vid vissa vägarbeten som genomförs måste tillfällig omledning ske och då 
kan det blir ökad trafik på gator i bostadsområden, vi gör vad vi kan för att undvika hinder i gatumiljön men ibland är det 
oundvikligt för att arbete måste kunna utföras. 

Detta är inget vi kan göra, de har rätt att vara i naturen de också, vad som skapar problem är att personer matar änderna 
och det drar fiskmåsarna dit. 
Annika Henriksson 

Hej! Tack för berömmet. Alltid trevligt med positiv feedback. Vi ser till att de inblandade får ta del av det. 

Hej! 
Vi åtgärdar detta. 

Mvh Simon 

Hej! 
Tack så mycket för att du rapporterar in. Detta är inte parkslide. Utifrån bilden tror jag det är någon slags dunört. Fortsätt 
hålla ögonen öppna och rapportera gärna till www.invasivaarter.nu om du stöter på invasiva arter. 

Hälsningar 
Hanna 

www.invasivaarter.nu


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

ID Inskickat 

130185 2021-05-28 

130194 2021-05-28 

130295 2021-05-28 

Beskriv synpunkten 

Hejsan, jag vill att ni skickar ut någon till Svente knubbs väg i Myresjö och rensar 
bort allt ogräs från trottoaren.  Och även brunnen som är näst intill igenväxt. Jag 
har rensat den varje år och även trottoaren. Med tanke på allt regn kan det nog 
vara på sin plats att se över brunnarna.  Jag betalar ju oxå skatt till kommunen och 
tycker att era arbetare får fixa till det. Sen kan ni ju passa på att skicka någon till 
lekplatsen som är vid stora kullen oxå. Det behövs lite upprensning där oxå och 
färg på lekställningen. Skulle inte skada med lite mer saker med tanke på att det 
är mycket barn i Myresjö. Och den utnyttjas väl. 

Hej! Varför görs det inte en cykelöverfart över Vitalagatan 4-6, längst bäcken, som 
sedan fortsätter på cykelvägen bakom Spinnaren och vidare till Kanalgatan. Känns 
naturligt att det är en överfart där, då det är en cykelväg fram till Vitalagatan och 
sen även på andra sidan vägen. Det saknas helt enkelt en överfart där. Hoppas 
verkligen att vi kan satsa på cykelvägar i kommunen så att biltrafiken kan minska 
något framöver. 
Bild på föreslagen överfart finns bifogat. 

Utanför vår tomt står det en lutande Björk sant flera höga björkar, kan man få de 
nedfällda? Det finns också en stor ek som hänger över vår trädgård och nära 
huset. 

Svar till synpunktslämnare 

Detta ärende/synpunkt har tagits vidare till Fastighetsavdelningens fastighetsskötare/parkarbetare för åtgärd. En 
arbetsorder kommer att läggas till dem. 

Det är planerat en GC-överfart på det stället. I vår planeringen så finns det med att göra iordning och dra om GC-vägen vid 
Willysdammen och i den etappen låg även GC-passagen över VitaIagatan med. I och med att det intilliggande huset på kv 
Trekanten brann ner så har vi avvaktat att göra iordning denna sträcka, dels på grund av att vi vill se hur det nya huset 
kommer att se ut men även för att det kommer behövas ytor för upplag mm vid en ev nybyggnation av ett hus. Vi tittar 
ändå på att iordningställa själva passagen inom närtid oavsett hur det går med byggnationen på kv Trekanten. mvh Björn 
Wiberg 

Hej! 
Vi åker ut och tittar på träden, så får vi se vad som kan göras, men för information så tar vi inte ner friska träd. 
Annika Henriksson 



 

 
 
 


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ID Inskickat 

130337 2021-05-30 

130656 2021-06-01 

130745 2021-06-01 

130747 2021-06-01 

130814 2021-06-02 

131788 2021-06-08 

Beskriv synpunkten 

På visma så måste man byta lösenord var 90de dag eller vad det är, men jag som 
är ledsagare kan inte byta lösenord på nått konstigt vis. Står bara att jag inte har 
behörighet till det. Har inte möjlighet att ringa kommunen hela tiden bara för att 
få ett nytt lösenord så jag kan redovisa mina tider.. mvh 

vi har Parkslide i Nye inte på någons tomt (tror jag) har anmält till 
https://artfakta.se/rapportera/eftersokta/ias/skapa 
vad händer sen ? dom säger att dom inte har något ansvar att dom ska tas bort 

Kan i senast redovisning av synpunkter inte se att någon av ovan angivna ärende 
har redovisats, hoppas det kommer en redovisning nästa gång . 

Som jag skrev i ärende 102508 så vill jag inte ha något specifikt svar för någon 
fastighet eller dess ägare utan min fråga var om kv. Berghällens 
stadsplanebestämmelser är ändrade från det som fastställdes 1976-06-11  ??? 

Hej, 
Det finns två ganska stora bestånd av Parkslide nära vårt hus i Korsberga. 
Försöker ni ta bort dessa? 
Det första beståndet finns längs Vetlandavägen, mellan Fågelvägen och 
Lemnhultsvägen. 
Vi noterade idag att någon klippt ner dessa (vägverket?) men inte tagit bort dem 
helt. 
Det kommer bara att påskynda tillväxten av detta bestånd. 

Det andra beståndet finns längst in på Fågelvägen där skogen börjar. 
Dessa bestånd har funnits där ganska länge men börjat växa till sig de sista åren. 
tack på förhand 

Hej! 
Våra ungdomar som tar studenten varje år samlas gärna i östanå för att fira. Igår 
var det fest med musik och glada studenter i östanå. Kan inte kommunen ordna 
med typ vakter som har lite koll så inget händer med ungdomarna, dom får gärna 
festa o ha kul men det är för lite vuxna ute idag 

Svar till synpunktslämnare 

Hej! 
Ta kontakt med HIT, 0771-384800. De brukar hjälpa till när man har problem med inlogg. Hoppas det löser sig. 
Mvh, kontaktcenter 

Hej! 
Tack för att du hör av dig och väldigt bra att det är rapporterat! Om det växer inne på privat tomt är det upp till 
fastighetsägaren att bekämpa. Parkslide är man inte skyldig att bekämpa så som jätteloka eller jättebalsamin. Det man kan 
göra är att visa problemen som parkslide orsakar. Det finns information på naturvårdsverket och kommunens hemsida, 
kanske motiverar till bekämpning. 

Hälsningar 
Hanna Karlsson 

Synpunkten 102508 besvaras vid nästa redovisning/ kontaktcenter 

Nej, stadsplanen har inte ändrats. Om du har fler frågor får du gäran kontakta oss via telefon eller mejl. 
Julia Lennartsson 

Hej! 

Tack för att du uppmärksammar platser med invasiva arter. Jag skickar vidare detta till personal för bekämpning. 
Hälsningar 
Hanna Karlsson 

Hej! 
Tack för ditt mail via ?synpunkt Vetlanda? ang studentfirande i Östanå. 
Jag bifogar mitt svar till en handläggare också utifrån att det finns en grupp ?Tryggare Vetlanda? som tittar på åtgärder för 
just ett bättre och tryggare Vetlanda och till de som kommer ?fälta? torsdag och fredag denna vecka. 
Från Socialförvaltningens sida så har vi Fältare och Sluss på plats hela kvällen och natten både torsdag och fredag. Även 
polisen, nattvandrarna, KomBack och Pingskyrkan kommer vara ute bland ungdomarna i veckan. 
mvh 
Ingmarie Andersson 
Öppenvården socialförvaltningen 

https://artfakta.se/rapportera/eftersokta/ias/skapa


 

 

         

 

 
 

 
      

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ID Inskickat 

131931 2021-06-08 

124612 2021-04-01 

126681 2021-04-23 

128013 2021-05-05 

128105 2021-05-06 

Beskriv synpunkten 

Hej 
Har en önskan om någon slags hytt eller plank att kunna göra ombyten i nere vid 
kyrkvikens badplats! 

Ha en bra dag! 

Saknar redovisning av ärende 122535. 

Inte nog att ni förstört för invånare i vetlanda genom att stänga in det det fina 
rekreationsområde östanå. Nu ska en skylt till avsevärd kostnad sättas upp som 
marknadsför, vad? Kommer om detta vansinne får fortsätta flyttar från 
kommunen. Lyssna på de som bor i kommunen 
Inte bara sjukpersonal utan även politiker och tjänstermän skall kunnat stå till 
svars för beslut som går emot sann demokrati, vilket inte sker i dag. 

Finns det några planer på att göra iordning kullerstenen och övriga gator i 
innerstan? Övergången mellan kullersten och asfalt på Storgatan mellan 
Medborgarskolan och Fitness 24/7 är gropig och hålig, det syns dåligt så det 
smäller till ordentligt i bilen när man inte vet om detta. Kullerstenen längs 
Storgatan börjar ju bli riktigt gropig. Särskilt utanför Espressohouse och 
Handelsbanken. Man kan nästan tro att det är en vattenläcka under den gropen 
som bara blivit allt värre. Mellan apoteket och gamla MQ är det som att köra ner i 
ett dike när man ska över övergångsstället. 

Se till att Norra Esplanaden öppnas upp för trafik så fort som skolbygget står 
färdigt, den verksamhet som är där på gatan och parkmark idag kan med lätthet 
flyttas in på skolgården. 

Svar till synpunktslämnare 

Tack för synpunkten, vi får kolla om detta är möjligt :) 
Annika Henriksson 

Då synpunkten har lämnats in anonymt får personen vänta på svar tills synpunktsredovisningen på hemsidan./ 
kontaktcenter 

När det gäller ditt påstående om att vi har stängt in Östanå rekreationsområde är jag inte riktigt med på vad du menar. Om 
du kan försöka förtydliga här på synpunkts-hanteringen vad du syftar på eller om du vill slå mig en signal 070-3359062 så 
ska vi se om vi kan reda ut den frågan. 
Precis som du skriver så är infartsskylt nummer två på gång. Investeringskostnaden på den är runt 700 tusen. 
Avskrivningarna och driften av skylten minus de intäkter som vi enligt erfarenhet har, så kostar skylten kommunen cirka 8 
tusen om året. Till det ska läggas att kommunala verksamheter marknadsför sina evenemang, exempelvis musikskolans 
konserter eller museets utställningar vilket gör att den totala kostnaden faktiskt blir lägre än om vi skulle göra det på annat 
sätt. Därav är infartsskyltarna en ren ekonomisk besparing för kommunen. 
Den största vinsten är i vilket fall som helst för de föreningar som på ett enkelt, billigt och effektivt sätt kan marknadsföra 
sina arrangemang. 
Under 2020 valde vi att skjuta upp skylt nummer två på grund av att pandemin medförde att i stort sett alla evenemang fick 
ställas in och därmed tappade vi mycket av värdet. Nu är förhoppningen att vi ska kunna öppna upp igen och att då kunna 
hjälpa föreningarna att få full fart på marknadsföringen så att vi får ett blomstrande föreningsliv. Allt för att du jag och alla 
andra ska få veta vad som är på gång så att vi kanske får chansen att ses på något av alla de arrangemang som kommer 
genomföras. 
Henrik Tvarnö 

Det finns planer på att bygga om gatusektionen på Storgatan och Vitalagatan, delen mellan Stationsgatan-Missionsgatan. 
Tanken är att här skapa ett gångfartsområde. Just nu pågår ett arbete där vi under året ska fram förslag på hur detta kan se 
ut. En första etapp blir troligtvis sträckan framför torget men inga åtgärder är ännu tidsatta. Vill man läsa mer om planerna i 
centrum så finns "Centrumplan för Vetlanda tätort", från 2013. Den kan man ladda ner från Vetlanda kommuns hemsida. 

Björn Wiberg 

Skolgården är relativt liten i förhållande till elevantal och vi vill undvika att belamra skolgården mer än nödvändigt. 
Entreprenören har rätt att nyttja Norra Esplanaden till och med hösten 2021. Samtidigt har skolan inkommit med önskemål 
om att utöka skolgården och fortsätta nyttja Norra Esplanaden som skolgård. Vi håller just nu på att titta på vad detta får 
för konsekvenser för trafiken. Björn Wiberg 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ID Inskickat 

128051 2021-05-05 

128217 2021-05-07 

Beskriv synpunkten 

Utanför centralorten ska kommunen inte längre ta ansvar för lekplatser på en del 
Orter, utan de blir kvar endast om en förening tar ansvar för dessa 
Är det lika tätorten är det föreningar som måste ta ansvar för lekplatserna 
Om inte får vi skattelättnad för att vi subventionerar tätorten 
Med vänlig hälsning 

Skogen som gränsar till Västra Hult i Östanskog är till för allmänheten, kommunen 
sköter den bra med tanke på tätortsbefolkningens behov av rekreation. Området 
mellan Golfrundan o Badstigen är ett fint inslag med bergsknalle. Platsen 
planlades för barns lek o utforskande. Bosätter man sig nära skog får man 
acceptera att inte få sol hela tiden, helt enkelt flytta sin stol till en lucka. Våra träd 
är livsviktiga för svalka, bostad/mat åt många arter, kolsänkor m.m. Man ska 
tänka hundra gånger innan ett träd fälls. Hellre återplantera med tanke på den 
stora klimatkrisen vi står inför. 

Svar till synpunktslämnare 

Hej! 
Vi har under många år dragits med att inte kunna hålla den kvalitet på lekplatserna i kommunen som vi skulle behöva. Alla 
barn och ungdomar i kommunen har rätt till en god utemiljö, forskning visar att den goda miljön, den som har störst 
påverkan på hälsa och utveckling hos barn är naturen. Lekplatsen kan ses som ett komplement till naturmiljöer och på vissa 
platser där det är långt till naturen kan den tvingas bli en ersättning. Lekplatserna är även viktiga mötesplatser för barn och 
familjer. Men för att kunna hålla den kvalitet på lekplatsen så den ska fungera som en mötesplats och vara tillräckligt 
intressant för att besökas så måste vi då vi har begränsade resurser (ekonomi och personal) anpassa antalet lekplatser. VI 
valde då att dra gränsen vid tätortsstorlek. Så om man bor i en tätort, det vill säga vilken av tätorterna som helst i 
kommunen, skall det finnas en lekplats inom 800 m från bostaden. En utemmiljö som är lämpad för lek skall däremot finnas 
närmare än så och det är den man skall värna för barnens utveckling. För orternas utveckling kan mötesplatser vara viktiga 
och då är lekplatsen en sådan plats där man kan mötas, helst kombinerat med andra funktioner som drar alla generationer. 
Annika Lundwall 

Hej! 
Enligt den politiskt antagna servicedeklaration som finns beslutad så kan närboende till kommunal skog och detaljplanelagd 
naturmark få vara med och påverka skogsskötseln c:a 10 meter utanför tomtgränsen. Det är kommunen som avgör vilka 
träd som kan tas ner eller inte. Har du träd inom denna 10-meterszon kan du kontakta mig. 

Per-Erik Lindström 


	Synpunkt Vetlanda (ver. 2)

