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87857

2020-06-18

Har vid flera tillfällen påpekat att bilar kör alldeles för fort på Norrvägen där
många barn måste korsa Norrvägen för att komma till skola men får till svar när
det gäller att bygga väggupp att det inte finns pengar till det.
Men nu helt plötsligt så har det byggts en ny cykelväg till Nydalaområdet och jag
ställer mig då frågande till Varför? Det finns cykelvägar till Nydala-området sen
tidigare för de som kommer från centrum sett. Den ena går förbi dagiset Smedjan
sen måste man ut en liten bit på Hagmarksvägen och inpå Oxstigen sen är det
cykelväg igen. Den andra går under tunneln vid Gif`s fotbollsplan och sen förbi
miljöstationen vid Tjustkulle och vidare bort så man hamnar vid Intersport.
Det kan ju INTE vara av säkerhetsskäl som denna cykelväg har byggts för det finns
det ju inga pengar till och handla på Nydala-området är ju frivilligt om man jämför
med skolan där det är skolplikt.

Vi har fått synpunkter från olika håll på Norrvägen och vi håller nu på att titta på förslag på åtgärder. Detta kommer sedan
att prioriteras mot andra föreslagna projekt. Under hösten tas beslut om vilka projekt som görs nästkommande år.
Trafikmängderna har under de senaste åren ökat en del på Storgatan och vi har haft problem med att fordon körde om i
grusytan som låg intill vägen. Detta skapade en osäker trafikmiljö för boende men även för trafiken på Storgatan. Vi såg
även möjligheten att då skapa en gång och cykelväg längs sträckan.
Björn Wiberg · 2020-06-22
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88020

2020-06-20

Min slutsats på inläggen på kommunfullmäktigesammanträdet 17/6, är att
fortsättningsvis måste inriktningen för kommunens verksamhet vara
kärnverksamheten. All annan verksamhet måste utvärderas och minimeras. I VP
18/6 skrevs det om Kontaktcenter och stängning av receptionen i stadshuset. I
tidningsartikel 19/6 anges att det fattas 10 miljoner per år för att driva nya
Tomasgården.
Kontaktcenter
Vad jag förstår ingår inte kundtjänstfunktionen i kärnverksamheten (lagstadgade
verksamheter) och måste alltså utvärderas och minimeras. Jag anser att
Kontaktcenter ska placeras i stadshuset ! Stadshuset är en byggnad med unik
arkitektur och ligger som en medelpunkt för Vetlanda centrum. Som turist och
nyfiken på staden söker man sig till stadskärnan. Med placering av ett "vänligt och
kompetent" Kontaktcenter/Turistcenter i stadshuset, får man direkt en
helhetsbild av Vetlanda. Som Vetlandabo och behov av information, är det mest
naturliga att inhämta den i stadshuset. Funktion måste få styra, inte ledig lokal.
Jag anser att en opartisk utvärdering måste göras omgående, också med
synpunkter från slumpvis utvalda skattebetalare. I artikeln ovan angavs att 3,5
tjänster har minskats med nya Kontaktcenter. Är det en effektivitetsförbättring
med 3,5 tjänst?

Kontaktcenter har i uppgift att ge service till alla medborgare. Snabbt och i första kontakten. Om vi ser till Sverige som
helhet så kan ungefär 90 % av alla kommunala ärenden hanteras i ett kontaktcenter, resterande 10 % hanteras av
handläggare ute i verksamheterna. Av detta kan konstateras att de flesta frågor till en kommun är av sk enklare art.
Kontaktcenter hanterar besök, telefon, e-post, e-tjänster och framöver även sociala medier och chat. Vi behöver finnas i de
kanaler som medborgarna vill att vi ska finnas i och av den anledningen behöver vi också bli mer digitala i vår service.
Lagstadgad eller inte? Ja, hur skulle de se ut om det inte gick att kontakta kommunen på något sätt. Jag skulle säga att vår
funktion är nödvändig.
I Vetlanda har vi ett beslut från 2015 som säger att vi ska ha ett kontaktcenter. Ungefär hälften av Sveriges kommuner
jobbar på detta sätt idag och vi är bara i början på något som jag är övertygad om kommer utveckla sig till något mycket bra
och positivt för alla. Vi går från en helt vanlig växel till att istället svara på de frågor vi får utan att koppla vidare eller hänvisa
runt. Återigen fokus på service och nöjda medborgare.
Kontaktcenter finns i centrum, dock inte i stadshuset. Jag hade gärna sett att vi fanns i stadshuset men som läget är nu så
finns inte lokaler. Som jag ser det så spelar det inte så stor roll om man får service i stadshusentrén eller några meter
därifrån. Det viktiga är att vi levererar en service som är bra och som medborgarna är nöjda med.
De 3,5 tjänsterna som effektiviserats i samband med att kontaktcenter öppnade innebär att de verksamheter som tidigare
hanterade ärendet fått minskade anslag i sin budget.
Hälsn. Annelie Jönsson, kommunikationschef
Annelie Jönsson · 2020-06-22 11:14

88674

2020-06-24

Hej!
Vägbommen uppe vid Norrgårdsvägen, f d lagen, för gång/cykelvägen ner mot
Hagmarksvägen har varit trasig länge!! Stor skaderisk. Stor ofta öppen och
inbjuder till okynneskörning.

Vi meddelar vår driftsavdelning så får dom åtgärda detta.
Björn Wiberg · 2020-07-13
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88715

2020-06-24

Kanske måste ni bli tydligare i era instruktioner o arbetsbeskrivningar att
personalen på äldreboendena o dessutom kolla upp att de efterlevs. Ordern är
"visir vid ansiktsnära arbete" men det blir lite luddigt. Personalen på Österliden
där min mor bor har skydd vid dusch, ta på stödstrumpor o sånt men inte till
vardags s a s. Ska de kunna sköta dom äldre, o det gör dom bra, är det omöjligt att
hålla avstånd; låsa rullstolar, hjälpa att resa sej, servera maten.. tusen tillfällen
under dagen då det är "familjeavstånd" som gäller. Ngt annat vore omöjligt.
Nu har vi dessutom många vikarier, oftast unga, som har en lite lättsammare
inställning t regelverk. Det hör ungdomen till. Vill understryka att detta inte är
klagomål på personal. Nya o knixigare regler måste komma uppifrån o gå in på
detaljer. Det ansvaret ska inte läggas på respektive föreståndare.
Smittskyddsinstitutet har lite arrogant annonserat att munskydd är verkningslöst
men de tänkte nog mest på privatpersoner som då heller inte vet hur de ska tas av
o på. Deras expertområde är heller inte äldreomsorg. Munskydd lär ta åtminstone
30% av droppsmitta om det används rätt.
Mitt förslag är att munskydd, eller för all del visir, används vanemässigt dagligen.
Blir det knöligt f personalen är det alltid möjligt att dela upp arbetet, de är ju i
regel fler än en på varje avdelning. Idag tar du munskydd o näraarbete, imorgon
jag.. Och, igen, täta kontroller att regelverket efterlevs.
Gör vi så så vet vi, när tidningarna nästa gång berättar om en katastrof där hälften
av de äldre på ett boende avlidit o protesterna är internationella, då vet vi att ni i
alla fall gjorde så gott ni kunde. Framförallt, lägg inte detta i knät på unga vikarier.
De har inte gjort nåt ont.

Tack för din synpunkt.

89023

89102

2020-06-25

2020-06-26

När det handlar om information till vårdpersonalen inom vård och omsorgsverksamheterna görs det kontinuerligt och på
flera olika sätt. Information ges genom kommunens intranät, information från respektive områdeschef samt genom
utbildningsmaterial, t ex filmer från regionens smittskyddsenhet. För att säkerställa så att så att personalen nås av ny
information har ledningsgruppen varje vecka under våren samlat ny information i sk veckobrev. Dessa brev finns på
intranätet.
När det gäller rutiner runt skyddsutrustning följer vård och omsorgsförvaltningen de riktlinjer som tas fram av regionens
smittskyddsenhet. Riktlinjerna har uppdaterat flera gånger under rådande pandemi, exempelvis ska nu både visir och
munskydd användas då personal vårdar misstänkt eller konstaterad brukare med Covid-19.
Det är en utmaning att nå ut till samtlig personal med information. Vi försöker sprida information på många olika sätt och
kontinuerligt.
Helen Karlsson · 2020-07-27 14:05

Bjädesjöbadet
Det finns för lite soptunnor med lock att slänga i. Nu när fler kanske stannar
hemma så blir det mer soppor. nu har fåglarna dragit ut soppor och det blir
äckligt!
Fler sopptunnor önskas och oftare tömning

Hej!
Tack för din synpunkt. Vi ser över vart och placerar sopkärl vid lämplig plats på badplatsen.

Varje morgon mellan 9 till 9,30 kör en svart bil in på gång och cykelvägarna till
koloniområdet.

Hej
Tack för er upplysning.
Om ni har fordonets registreringsnummer så kan vi lättare kontakta ägaren och påtala lagöverträdelsen.
Övervakningen sköts av polismyndigheten.
Weronica Hedberg · 2020-06-30

Mvh Ola
Ola Ljunggren · 2020-06-26
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89247

2020-06-28

Har ytor i kvillsfors som jag undrar vem som ska sköta.
Den första är mellan bastugatan 4 och tennisplanen.
Och den andra är vid omköpet av nya bäcken mellan dammen och idrottsplanen?
Står ju en parkbänk där nu som ingen vågar sitta på på pga gräsets. Blir ju en del
orm av detta höga gräs som vi fått in in i trädgården med.
Mvh Roger Eriksson

Ytan du ser på satellitebilden som är klippt är en äldre man som slår men han orkar ju inte slå hur länge som helst utan
varken ersättning för bränsle eller något annat.
Detta gör han för vår trevnad.
Det höga gräset slogs inte förra året heller tyvärr.
ROGER ERIKSSON · 2020-07-01 17:04

89257

2020-06-30

Stort stort tack för att kommunen låter ängsblommor med mera finnas kvar på
betydligt fler platser än tidigare. Vi vet ju alla att utan våra pollinatörer blir livet
svårt, om alls!
Tack för gångstigen till fågeltornet vid reningsdammarna. Det går att utveckla och
förbättra. Kan bli en skola för miljövård, artkunskap och kunskap om
nödvändigheten av rent vatten m.m. Ett fint utflyktsmål.

jag ska se till att ytan är med i höstens klippning i planerna på kartorna så står hela ytan med som "högvuxen gräsyta" vilket
betyder att de slås bara 1g/år oftast med Traktor och slåtterbalk eller slaghack.
Ola Ljunggren · 2020-07-01
Hej!
Tack för den positiva responsen, jag har vidarebefordrat detta till vår naturvårdshandläggare.
Gällande problemen med båttrafiken på Grumlan så hänvisar vi till polisen.
Mvh, kontaktcenter

Vi har ett jätteproblem med vattenskotrar och andra snabba högljudda båtar på
sjön Grumlan. Det har helt spårat ut. Kan vara ett 10- tal skotrar plus flera, flera
båtar som i mycket hög hastighet kör runt, runt,runt dagar och kvällar. Förutom
ett mycket högt buller för omgivningen så tvingas andra bort. Fiskebåtar,
badande, kajaker m.fl. Det är en säkerhetsrisk. Inga hänsyn tas.
I och runt sjön finns ett rikt djurliv som nu hotas. Just nu finns här häckande
fiskgjusar, skrakar och många andra fågelarter. De får svårt att överleva. Hur
fiskar och andra sjödjur störs vet jag inte. Men mjuka bottnar rörs ju upp. Det
låter som en fara för djurlivet. Vet ju att Vetlanda kommun är en
motorsportälskande sådan. Men det borde åtminstone gå att begränsa
vansinneskörandet. Skapa fågelskyddsområden? Sätta upp skyltar om
sjöfartslagen osv.
Visa på stora informationskyltar vilka arter som lever i och runt vår sjö. Det finns
ju lagar som reglerar båtlivet.Använd lagarna som finns
och hjälp vår planet som just nu är extra sårbar. Det gäller våra barns och annat
livs framtid!

89317

2020-06-29

Det är väldigt mycket träd till höger om badplatsen om man står och blickar ut
mot vattnet, detta gör att det på em/kväll är helt skuggigt på hela gräsytan.
Kanske kunde ta ner en del av de träden så att lite av solen kan bryta igenom?

Hej!
Tack för din synpunkt, vi ska titta på detta, bedömer vi att det är en åtgärd som behövs göras så kommer vi att utföra detta
till vintern då detta är ett vinterjobb.
Per-Erik Lindström · 2020-07-01

89547

2020-06-29

Hej! Kommunen brukar ju klippa grönområdet bakom fastigheterna på Oxstigen 2
o 4 varje år o hoppas ni tänkt att göra så i år också! Vore också bra om ni kunde
röja sly vid kullen där också, det är en hel del småbarn som brukar åka pulka där
på vintern! Tack!

Hej!
Den grönytan klipps inte sen flera år tillbaka, va det gäller pulka backen så kommer vi kika på den till hösten.
Annika Henriksson · 2020-07-01

89765

2020-07-01

Jättefint att ni har folk till att hålla iordning grönytor. Men att börja trimma
klockan 07 (!!!) är väl lite väl fräckt? När dessutom barnen har sommarlov och
många har semester, vill man kanske inte vakna av en timmer. (gäller Korsberga)

Hej, det är under arbetstiden som är mellan 0630-1600 dagtid som vi trimmar. Detta är för att det är många ytor som ska
hållas ordning på och ska hinnas med. Ola Ljunggren · 2020-07-01 15:50
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90242

2020-07-02

Angående svaret av ärendet 86164 om asfaltering gc-stråk
vasagatan/borgmästaregatan.
Det verkar vara ett bekvämt svar och en dålig ursäkt för att komma undan
ekonomiskt.
Det naturliga och praktiska vore att asfaltera det hårt belastade gc-stråket mitt i
en stad från kyrkogården till befintlig asfalt innan kontorsspecial.
Prioteringen av asfaltering i Vetlanda stad är mycket märklig.
Det finns mängder med naturliga grusvägar och naturreservat i Småland och
Sverige för den som vill uppleva det....
ANSVARSLÖST!!!

Vi har tagit emot din åsikt.

90356

2020-07-03

Lätt för barn att ta sig ut. Klättrar också. Måste sätta dit säkert staket omgående.

Hej och tack för synpunkten, vi har satt ett nytt staket runt så barnen inte ska kunna springa ut, då det inte är någon stor
trafikerad väg så ska detta räcka som skydd runt lekplatsen, det är upp till vuxna att ha koll på sina barn.
Annika Henriksson · 2020-07-13

90665

2020-07-06

Tyvärr röks det utanför bowlinghallen i Vetlanda, som har en allmän entré, dit
många familjer söker sig.
Förbudsskyltar borde sättas upp vid lekplatser och se till att rökförbud efterlevs
vid hållplatser och perronger.

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.
Mvh, kontaktcenter

90997

2020-07-08

Tyvärr inget plus i kanten för padelbanan. Mycket opassande o fult att lägga
banan här. En vacker gräsäng med en hel del ängsväxter och trädkyrkogård i
kanten. En mångfaldsmiljö,som skulle bjuda på mer biologisk mångfald med årlig
sensommarslåtter,torkning,uppsamling. På sikt en äkta naturupplevelse i
rekreationsområdet.En tanke helt rätt i tiden Finns inga orörda fina nischer kvar.
Synd att inte kommunen bevakar Östanå med känsla o förnuft. Tråkigt o olyckligt
för våra pollinatörer o friluftsmänniskor.

Kommunen gjorde en utredning ur olika perspektiv och den samlade bedömning blev att det var möjligt att placera en
padelbana enligt önskemålet. Banan upptar c:a 4 % av den totala ängsytan som är ungefär ett hektar.
Pär-Olof Högstedt · 2020-07-21

91196

2020-07-10

Hejsan. vore kalas bra fall ni kunde ta tag och klippa gräset uppe vid gränsgatan
jäms med järnvägen.!! Pga av allergi och att man ej kan gå med sina hundarna. !!

Hej, vi kommer slå denna ytan i augusti när blommorna har blommat över och har kunnat fröa av sig. Så tyvärr får du ta
andra vägar sålänge!
Annika Henriksson · 2020-07-13

91289

2020-07-10

Eftersom jag hade en synpunkt tidigare i våras på båtrampen i Östanå så blir jag
både glad och positiv efter att fått se hur bra det blivit. Jag vill tacka de personer
som tagit beslutet att åtgärda rampen. Naturligtvis även ett stort tack till dom
som utförde arbetet.

Hej!
Vad roligt att du blivit nöjd med arbetet. Jag ska hälsa dem som fixade rampen!
mvh
/Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef · 2020-07-14 08:24
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91313

2020-07-11

Hej! Jag har sett Parkslide vid en plats där folk slänger trädgårdsavfall nära
Valhallavägen. Strax efter vägen som går upp mot vattentornet är det en
skogsbilväg in till vänster. På höger sida några meter in från vägen växer ett par
exemplar av parkslide.

Hej,
tack för din synpunkt!
Vi är mycket tacksamma att allmänheten hör av sig när de upptäcker invasiva arter i kommunen. Det är viktigt för att kunna
bekämpa dessa arter effektivt. Just trädgårdsavfall i naturen är en effektiv spridare av invasiva arter och är dessutom
förbjudet.
Jag tar detta vidare till personal som kan bekämpa.
Ha en fortsatt fin sommar!
Hälsningar
Naturvårdshandläggare
Hanna Karlsson · 2020-07-28

91340

2020-07-13

Vi har en gatubrunn på vår gata som verkar vara lös. När det kör bilar på den så
låter det i vårt hus. Vem kontaktar jag för hjälp med att justera den?

Hej!
Vi har bytt brunnslock på Jägmästargränd
Fredrik Bernström · 2020-07-13

91494

2020-07-13

I vägkrysset Sandlandet, Byaberg, Aludden skulle önskas att slyet tas bort då det
skymmer sikten för bilar.
Framförallt på höger sidan för sikten upp mot vägen som går mot
Byaberg/Aludden.

Hej!
Tack för din synpunkt.
Jag skickar detta till skogsförvaltningen som tittar på detta efter semestern. Vi är inte bemannade så att vi kan prioritera
det just i dagsläget.
Mvh
Pär-Olof Högstedt · 2020-07-21
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91495

2020-07-13

Det vore bra om ni kunde ta ner träd som är på allmänningen bakom
Jägmästargränd 5 i Vetlanda så solen kommer fram mer.

Meddelat synpunktslämnaren att kontakt kommer tas efter semestern.
Per-Erik Lindström · 2020-07-24 10:56

91756

2020-07-15

Det skulle vara väldigt tacksamt med en kort smal röjning från stigen vid berget
längs med tomten på det nybyggda området i kanten på mossen Stigen kan då
länkas med orienterarnas slinga o gå ihop med den tidigare fina stigen. Fina ord i
samrådsmöten om att stigen skulle hållas intakt för skogskänslan och det flitiga
användandet av de boende i Östanskog. Stigen är numera helt avskuren,man
kommer inte vidare. Det är inget stort arbete,gjort på en kafferast. Bara lite mer
framkomligt,det blir snabbt upptrampat. Det är väldigt tråkigt att passera
hårdytorna o den stora vändplanen till vänster för att komma på den tidigare
stigen.

Vore bra med en karta så man förstår vad du menar för stig.
Hör av dig så ska vi se vad vi kan göra!
Annika Henriksson · 2020-07-20

77512

43936

Myresjö vägen mitt emot Ragnsells infart ser det för bedrövligt ut och har gjort så
en längre tid. Se till att de städar upp där och att de lägger upp en rutin att göra
så minst en gång i månaden.

Platsbesök har gjort både den 23 april samt den 24 april. Vid det första besöket bedömdes det vara nedskräpat men inte
dagen efter. Kontakt har tagits med Ragn-Sells rörande rutiner för städningen.
Jessica Olsson · 2020-05-04 16:30

79447

43949

Jag undrar varför båtbryggorna inte läggs i förrän mitten av maj? Det är många
fina båtdagar som går förlorade...

Hej!
Tack för din synpunkt!
Arbetet med sjösättning av båtbryggorna har av tradition varit inplanerat till början/mitten av maj månad. Efter dialog
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och ansvarig tjänsteman på tekniska kontoret så kommer bryggorna i framtiden att
sjösättas några veckor tidigare om vädret tillåter detta.
Mats Källqvist · 2020-06-09 08:08

69942

43887,60056

Efter som det nu i mars ska öppnas en restaurang i gamla post/kioskhuset i
Landsbro kan det bli en sanitär olägenhet att ha kvar återvinningsstationen där
den ligger idag.
Vid den blivande restaurangen har det byggts upp en trevlig uteservering och den
ligger mycket nära återvinningsstationen.
Läget för återvinningsstationen är en skamfläck när man kör in mot Landsbro
centrum. Det första man möts av är containrar med skräp. Jag skulle vilja jämföra
det med att lägga en liknande station på torget i Vetlanda !
En flyttning av stationen till en mer diskret plats vore önskvärt.

Projekteringsavdelningen, utreder för närvarande annan lämplig plats. Samråd kommer att ske med kommundelsrådet.
Jan-Åke Johansson (janjoh003) · 2020-04-27 15:51

