
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

       

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

ID Inskickat Beskriv synpunkten Svar till synpunktslämnare 

126050 2021-04-16 På Floragatan bakom Framsteget bor flera äldre rörelsehindrade på nedre plan. Detaljplan för Felsteget 1 och 6, lagakraftvunnen 2017-02-23, anger högsta byggnadshöjd för nybyggnation på platsen. Den 
Har man verkligen tänkt till om höjden på Framsteget, verkar inte så. De äldre nya byggnationens höjd är anpassad till intilliggande bebyggelse genom att byggnadshöjden reglerats till maximalt 15 meter 
sitter på sina förstukvistar den varma årstiden, vilket innebär att de inte ens kan vilket motsvarar fem våningar med ett indrag på översta våningsplanet om 1,5 meter. Bostadsbebyggelse i intilliggande 
se himlen, ej heller från sina fönster och ytterdörr. Finns ingen anledning att kvarter har en byggnadshöjd mellan tre till fyra våningar. Inom kvarteret Spinnaren söder om Kyrkogatan har detaljplan 
bygga så högt, inte vackert med tanke på husen bredvid. De årstider när solen står vunnit laga kraft 2016-05-23 som medger bostadsbebyggelse om fem våningar med indrag på femte våningen vilket 
lågt kommer de inte få chansen till en enda solstråle. Väldigt hänsynslöst. kommer vara den karaktär som kommer att prägla båda sidorna av Kyrkogatan vid dessa kvarter. Byggnadshöjden anknyter 

också till det intilliggande kvarteret Lunden, där byggnationen omfattar tre våningar och inredd vindsvåning med takkupor. 
Den nya byggnationen bedöms förändra stadsbilden visuellt men passa in i stadsbildens karaktär av centrumkärna. Den nya 
stadsbilden avvägs mot bostadsbehovet inom kommunen och maximal byggrätt har även undersökts genom en 
skuggstudie. Bebyggelsen norr om planområdet påverkas i liten utsträckning av skugga från ny bebyggelse om maximal 
byggrätt utnyttjas. Bostäder väster om detaljplanen påverkas efter kl. 16 sommartid på sin västra fasad, vilken inte utgör 
balkongläge. Vad gäller möjligheten att yttra sig i ärendet framgår av handlingarna i ärendet att fastighetsägaren till 
Felsteget 8, Vetlandiabostäder AB, fått informationsbrev skickat till sig under både samrådstillfället och granskningsskedet. 
Även hyresgästföreningen har tagit del av planhandlingarna. Vidare hanterades detaljplanen med utökat förfarande. Det 
innebär att förslag till detaljplan har kungjorts i Vetlanda-Posten. Den 29 juni hölls ett samrådsmöte i Hörsalen, Biblioteket. 
Mötet annonserades i Vetlanda-Posten samt genom anslag med information till närboende i området. Anslag sattes upp i 
trappuppgångarna i hyreshusen inom fastigheterna Lunden 12 och Fasanen 7 samt lades i postlådorna tillhörande 
lägenheterna inom Felsteget 8. Beträffande bygglov för uppförande av nu aktuell byggnad kan följande konstateras: 
Fastighetsägaren till fastigheten Felsteget 1 har valt att nyttja sin maximala byggrätt i sin ansökan om bygglov. I 
bygglovsskedet säkerställs att byggnationen följer den detaljplan som är gällande för det aktuella området. Inga avvikelser 
har beviljats från denna detaljplan. Byggnaden uppförs i den höjd som detaljplanen tillåter. Då byggnaden uppförs med 
maximal byggrätt påverkas bebyggelsen i norr i liten utsträckning av skugga från den nya bebyggelsen som redovisats i 
skuggstudier. Vid prövningen av bygglov ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Vid prövningen ska även 
betydande olägenheter som avses i plan- och bygglagen beaktas. Den begränsade skuggningen anses inte överväga 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ur allmänt intresse. Att en byggnation på den aktuella fastigheten 
skulle innebära en viss ökad skuggning är vidare något som gränsgrannar haft att räkna med som en konsekvens av den för 
området gällande detaljplanen. Mot denna bakgrund har bedömningen gjorts att byggnationen inte ger upphov till en 
åd  b t d d lä h t  i l h b l 

126088 2021-04-17 I gångtunneln under v47 i Flugebykrysset står det mycket vatten o lysrören är Tack för din synpunkt! 
trasiga. Skulle önska att det åtgärdas så man kan gå där utan att bli blöt om Vi har varit i kontakt med Njudung energi som åtgärdar detta. 
fötterna. Mvh, kontaktcenter 2021-04-20 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

ID Inskickat 

126101 2021-04-18 

126215 2021-04-20 

126245 2021-04-20 

Beskriv synpunkten 

Blir så ledsen och arg när jag ser och även fått smaka maten min mamma får 
genom hemtjänsten. Samma smaker nästen jämt. Sallad ihop joxad med dressing 
på. Knappt någon sås. En rätt att välja på och tas efterrätten bort samma pris. Har 
en mamma som aldrig klagat innan på maten men nu är den under all kritik. Har 
man åsikter till de som bestämmer får man inget gehör. Har fråga runt lite hos de 
gamla och får samma svar. Varför inte göra vanlig husmanskost med vanliga 
kryddor de använt själva i hela sitt liv. En vanlig sallad utan vinäger eller dressing. 
Rårivna morötter, sallad gurka tomat? När det är köttfärssås varför aldrig spagetti 
utan alltid makaroner? Lyssna på de gamla och sitt inte hela tiden och säg att 
maten är bra. 

Hur kan Vetlanda kommun vara ute med lövblås och stora maskiner kl ett på 
natten mitt i tätbebyggt område? Tur ingen på hela vasagatan har jobb att gå till. 

Så sorgligt det är att följa utvecklingen över tätortens vackraste 
frilufts/natur/rekreationsområde. Inte är luften fri här. Ett område helt 
söndersargat av mänskliga aktiviteter, utarmat på biologisk mångfald. Ett badland 
med biltrafik, frisbeegolfbana i 
elljusspåret som folk inte vågar vistas i, brun nedtrampad skog, fin 
ek/hassel/liljekonvalj miljö runt oknjudungstugan totalförstörd. Padelbana på en 
ängsbit som innehåller flest inhemska ängsväxter i hela Östanå. Är det verkligen 
gjord någon risk/konsekvensanalys innan anläggningarna gjordes? 
Finns det någon som stått upp för naturens/tätortsbefolkningens rätt till 
återhämtning och rekreation? 
Fullständig fel utveckling i Östanå, ingen ?fri luft? för natur/djur/människa. 

Svar till synpunktslämnare 

Hej! 
Tråkigt att din mamma tycker så. Samtidigt får vi mycket beröm för maten och det är väldigt svårt att göra en meny samt 
tillagning som alla är nöjda med. Vi försöker att ha en varierande meny med många olika sorters maträtter och 
salladsbordet varierar vi efter säsong. Det är svårt att bemöta just dina7era synpunkter då jag inte vet vilket kök ni syftar 
på, vi gör matlådor i 7 olika kök. Återkom gärna till mig direkt så kan jag kontakta det köket och följa upp dina synpunkter. 
/ Lena Ottosson
 2021-04-22 

Hejsan! Detta görs nattetid för att vara minst i vägen för kommuninvånarna. Vi hoppas att ni har överseende med detta / 
kontaktcenter 

Anläggningarna har skett i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontorets avdelningar. Bedömningar 
om lämplighet har gjorts på plats. Nuvarande omfattning av discgolfbana har önskats utökas, detta har kommunen sagt nej 
till. 
Jan-Åke Johansson 2021-04-21 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ID Inskickat 

126335 2021-04-20 

126338 2021-04-20 

126457 2021-04-22 

126535 2021-04-22 

Beskriv synpunkten 

Gäller Tomasgården. Med mycket kort varsel får vi reda på att mer än halva 
personalstyrkan slutar för att börja på Nya Tomasgården. Det skapar en stor oro 
bland anhöriga men mest för de inneboende. Vad är det för framförhållning, ni 
borde skämmas som behandlar oss på detta sätt. En del anhöriga har fått 
telefonsamtal med information andra har bara hört på ryktes vägar. Är vi andra 
mindre värda och kan behandlas  på detta viset. Vi har haft problem med vikarie 
som ej förstått oss anhöriga när vi ringer. Hur ska då de då förstå de gamlas 
önskemål. Här är många dementa och behöver klara direktiv. Jag har inget emot 
att personalen kommer från andra länder eller kulturer men jag kräver att de ska 
ha den språkkunskap som gör att de förstår de äldres önskemål och vad de säger. 
Sist jag ringde för att besöka min närstående fick jag förklara i en kvart vem jag 
var och när de skulle öppna. Det är mycket noga vem de släpper in men i detta 
fallet kunde det varit vem som helst för den personal som arbetade då hade ingen 
koll. Detta är inte personalens fel utan helt klart en  lednings fråga. Och vem är 
chef? Har inte fått någon information om att det skett ett byte av chef mer än på 
ryktes vägar. Skärpning!!!! 

Ekstigen i Vetlanda. Det finns ett liten ekbacke snett bakom huset. För 24 år 
sedan var det så fint att gå ut där och promenera upp mot Tjust kulle. Barnen 
lekte mycket där när de var små och många barn har lekt där genom åren. Det har 
varit igenvuxet och skräpigt  i flera år och där behöver röjas en del. Hoppas detta 
kan åtgärdas! 

Så klart ni ska göra det igen - väcka ett helt samhälle som har plikter och behöver 
sömn klockan 03.50, genom att göra fram och tillbaka med en pipande och 
blinkande jävla gatusopare! Ta efter våra grannkommuner istället och gör det 
DAGTID, betydligt tidigare på året. Att ni inte skäms!!! Nästa gång ni anställer folk 
som frivilligt börja jobba och väsnas på natten, kommer vi inte tveka att ringa 
polisen och anmäla er för störningar 

Hej. 
Jag skulle önska att man asfalterade cykelbanan som går från lantmännen till 
Ekenässjön. Tror att den sträckan skulle bli mera använd av motionärer som 
promenerar, åker inlines, rullskidor och de med barnvagn. Och ett lyft både för de 
som skall röja snö och alla de som cyklar till jobbet. 

Svar till synpunktslämnare 

Hej! 
Tack för din synpunkt och för våra samtal. Utifrån det ni beskrivit har detta ärende tagits upp med ansvarig områdeschef 
som kommit en god bit på vägen för att åtgärda problematiken. Vad gäller informationen om ny områdeschef tar jag med 
detta till funktionens ledningsgrupp och vid nästa tillfälle vi rekryterar en ny områdeschef kommer detta kommuniceras ut 
till berörda hyresgäster inom verksamheten skriftligt. 
Joakim Hedström  2021-05-14 

Hej! 
Tack för din synpunkt, detta tar vi med oss och kan ha som vinterarbete 21/22. 
Annika Henriksson  2021-04-21 

Hejsan! Detta görs nattetid för att vara minst i vägen för kommuninvånarna. Vi hoppas att ni har överseende med detta / 
kontaktcenter 

Vi ser positivt på en asfaltering och i vår egen långsiktiga planering så föreslår vi själva att sträckan ska asfalteras. I nuläget 
är den dock inte prioriterad, delvis på grund av att vi behöver lägga pengar på att rusta upp befintliga asfalterade gång- och 
cykelvägar. 
Björn Wiberg 2021-04-28 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

         

        

 
 

 
 

 

ID Inskickat 

126565 2021-04-22 

126682 2021-04-23 

126691 2021-04-24 

126699 2021-04-24 

Beskriv synpunkten 

Jag och fler Landsbrobor skrev för ett år sedan och klagade på att sopstationen 
ligger granne med vår restaurang Bykrogen.  Vi skrev redan då att det inte är så 
trevligt att sitta ute och äta brevid sopor som luktar och inte är det någon trevlig 
syn heller. 
Vi kom med förslaget att det skulle passa ypperligt att ha stationen vid infarten till 
industriområdet vid gamla rustalagret där det också är asfalterat & ni höll med. Så 
frågan är då när det händer något? Hade detta varit i Vetlanda hade sopstationen 
garanterat flyttats snabbare än ögat. 
Vi i Landsbro vill också ha ett vackrare "centrum"! 
Mvh 

Vill inte ha svar från något kontakt centré utan direkt från valda  politiker i 
vetlanda kommun. Dags att ni tar ert ansvar. Ni och alla anställda bör eller skall 
veta att det är våra invånarnas pengar som de handskas med. Välkomnar vissa 
politiker och tjänstermän till en öppen diskussion vilket det inte förekommer idag. 

Något måste göras. Inga lysrör som funkar och alltid 1 dm vatten i tunneln. Vill 
kunna gå och springa genom men måste istället korsa vägen=livsfarligt. Den 
korsningen behöver inga fler olyckor. 

Jag och många andra, kan jag konstatera efter att ha talat med folk idag samt sett 
på Facebook, reagerar starkt över hur Vetlanda Kommun använder våra 
skattepengar. HUR kan det vara rimligt att lägga 700 000 på en SKYLT!? 
Samtidigt uppmanar man ideella krafter för att rusta upp lekplatser och 
nattvandra på stan. Jag tillhör ?gruppen engagerade föräldrar i förening? och kan 
säga att vi har redan fullt upp! Det finns gränser! 
Skäms!!! Gör om gör rätt!!! 

Svar till synpunktslämnare 

Kommunen har i början av året föreslagit en ny placering längre in på Brobygatan vid parkeringen vid gamla Tennisbanan. 
Det är FTI (ansvariga för återvinningsstationerna) som söker bygglov för den nya placeringen. I nuläget väntar vi på besked 
om bygglov. Vi kommer kontakta FTI och stämma av tidplaneringen. 
Björn Wiberg 2021-05-10 

Hej! Då vi inte vet vad denna synpunkt handlar om från början, och du är ej inloggad(anonym) så kan vi ej besvara denna 
synpunkt. 
Vänliga hälsningar 
/Kontaktcenter 

Hej! 
Jag har beställt rensning utav diket utmed riksväg 47. Trafikverket har skötseln utav diket som vuxit igen. När diket har 
rensats hoppas jag att vi får bukt med vattnet i tunneln. 
Lysrören ska vara bytta i veckan som har gått. 

Mvh Simon 

Våra infartsskyltar är kanaler för att kommunen, föreningar och företag ska kunna marknadsföra allt som händer. Kan vi 
med skyltarna bidra till att fler stannar till i Vetlanda och äter eller handlar så gagnar det många. Kan vi med skyltarna bidra 
till att de som ordnar olika event får en större publik så gagnar det också många. Kan vi få fler studenter till våra 
högskolekurser så innebär det att vi även fortsättningsvis kan erbjuda kurserna. Det finns, som du märker, mycket att 
marknadsföra och berätta. Mycket som också bidrar till att vi som Vetlandabor känner oss stolta över vår kommun, pratar 
väl om vår kommun - trivs här. Sånt ger ringar på vattnet. 
Politiken har i förra årets budget beviljat pengar till skylt 2 och också skylt 3 på lite längre sikt. Hälsn. Annelie Jönsson, 
kommunikationschef 2021-04-26 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ID Inskickat 

126701 2021-04-25 

127129 2021-04-28 

Beskriv synpunkten 

Konsekvenstänk behövs i alla åtgärder vid gallring, nedtagning av träd och buskar. 
Kommunens egna riktlinjer bör följa med i alla beslut. 
"Skogens egen betydelse för växter och djur, för vattenbalans, lokalklimat och inte 
minst rekreation. 
Variation och biologisk mångfald ska vara ett ledord för skötsel av kommunens 
skogar." 
Nu har det gallrats rejält  i skogar. Måste detta ske just denna tid när fågellivet är 
som mest intensivt med att skapa boplatser och hitta mat? 
En sorts träd lämnas kvar, hur går det ihop med biologisk mångfald? 
Tycker också att kommunen bör noga överväga boendes önskan om att ta ned 
träd som inte är på deras egen tomt. Men som de av olika anledningar vill ta bort. 
Kanske dessa träd behövs för en massa annat liv och är till glädje för andra 
boenden? 
Kanske dessa träd gör nytta för dess vattenreglerande förmåga? Träd är ett bra 
skydd för starka vindar. 
M.m. m.m 
Att bevara och vårda våra naturresurser handlar idag om vår överlevnad. Såväl 
små som stora åtgärder i vår gemensamma natur behöver noggrant övervägas. 

Varför är bara vissa gator sopade??? 

Svar till synpunktslämnare 

Hej! 
Tack för din synpunkt. 
Vi jobbar med att minska granandelen i våra skogar och öka andelen löv- och tallskog. Gran är det dominerande trädslaget i 
allt för stor omfattning generellt i södra Sveriges skogar och vi måste hjälpa till att öka variationen. Granen är ett sekundärt 
trädslag som tränger ut sekundära trädslag som exempelvis löv och tall. Genom en öppnare löv och tallskog får vi en rikare 
markflora som är till nytta för den biologiska mångfalden. 
Sedan har vi en politiskt antagen servicedeklaration som medger att tomtägare kan vara med och påverka trädbeståndet 
inom c:a 10 m från tomtgränsen men det är kommunen som avgör vilka träd som tas ner. Vi försöker undvika att gallra och 
avverka i särskilda områden under fåglarnas häckningsperiod och vi är inte inne i den känsliga fasen än. 
Per-Erik Lindström (perlin) · 2021-04-28 16:45 

Hej! Att endast vissa gator är sopade beror på att vi har kört genomfarterna i Ekenässjön och när vi gjorde det hade vi tid 
över och tog därför en del av samhället.Vi har delat upp samhällena för att det ska bli så rättvist som möjligt och Ekenässjön 
är samhälle nr 6 i år. 
Vi siktar på att ta resterande gator i Ekenässjön V19. 
Fredrik Bernström  2021-05-03 

https://samh�llet.Vi


 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

        
 



 

ID Inskickat 

127273 2021-04-30 

127414 2021-05-02 

127977 2021-05-05 

Beskriv synpunkten 

Är det nödvändigt att köra med högljudda maskiner kl 05.30? Idag fredag 30 april 
vaknar jag av en mycket högljudd maskin, som körs på Torngatan. En arbetare 
blåser trottoar. Är det verkligen nödvändigt att göra det vid denna tidpunkt? Jag 
ska stiga upp men mitt barn som går i skolan stiger inte upp 05.30 utan behöver 
all sömn hon kan få, vilket uteblev denna morgon. 

Vi är allt fler som inser att våra saker, möbler, kläder och prylar behöver användas 
längre för att minska belastningen på miljön och klimatet. Det betyder att vi 
måste sluta slänga fungerande grejer. 
Men tvärtemot samhällets mål att minska avfallet visar den senaste statistiken 
från Naturvårdsverket att mängden avfall istället ökar. Så mycket som en 
fjärdedel av allt som slängs på landet återvinningscentraler hade gått att använda. 
Nästan en femtedel har ett kommersiellt värde. Det är ett stort slöseri med 
resurser. 
Nu är det hög tid att ställa om till ett cirkulärt samhälle. Att ta vara på det vi har 
ger, förutom miljö- och klimatvinster, möjlighet till nya arbetstillfällen. 
. 
Det finns många goda exempel runt om på landets återvinningscentraler att ta 
efter. Tydlig skyltning om var återbruksstationen är och att det finns personal som 
har tid att guida oss i att minska mängden avfall, är helt centrala åtgärder. 
Nu är det dags att ta ett krafttag om landets återvinningscentraler. 40 procent av 
stationerna kan bli mycket bättre och ge besökare möjligheter att skänka bort 
sådant med kommersiellt värde eller fullt fungerande grejer. Det här kan 
återvinningscentralen göra; 
Ha en station för återbruk på varje återvinningscentral. 
Fråga alla besökare om de har något som kan återbrukas. 
Skylta tydligt att man kan lämna till återbruk, och var. Ha personal som guidar 
besökare att slänga färre grejer. Samarbeta med välgörenhetsorganisationer, 
lokala butiker och verksamheter som kan ta emot och sedan sälja sakerna inom 
återvinningscentralens område. 
Jag uppmanar kommunen att sätta miljö och klimat i första rummet på vår 
återvinningscentral och se till att det blir en station för återbruk där. 

Är det kommunen som underhåller denna grusväg? 
Att fylla i potthålen med makadam är en riktigt dålig lösning, redan efter kort tid 
har makadamen spridit sig över vägbanan och kan skapa punkteringar och kanske 
även omkullcyklingar. 
Det ska självklart vara någon annan typ av fyllnadsgrus som binder materialet och 
fyller ut hålet på ett slätt sätt. 

Svar till synpunktslämnare 

Hejsan! Detta görs nattetid/tidig morgon för att vara minst i vägen för kommuninvånarna. Vi hoppas att ni har överseende 
med detta / kontaktcenter 

Vi har redan en återbruksrum på våran Sortergård och har utbildat personalen på detta. 
Vi är klara! 

Mvh Mats, 

Hej! 
vägen är våran men vi har inte fyllt i några potthål och definitivt inte med macadam 
vi vet inte vem som har gjort detta.? 
/Fredrik 
2021-05-06 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

        

 
 
 

 
 

 
 

ID Inskickat 

128188 2021-05-06 

128196 2021-05-06 

128208 2021-05-07 

128251 2021-05-07 

128358 2021-05-08 

Beskriv synpunkten 

Miljön ute med markiser som är svårt mögelskadade , och städning av 
uteplatserna , och är orolig för trädgårdsmöblernas kvalitet gröna plast stolar från 
90 talet som man med tvekan sätter sig i . Hälsningar 

Jag undrar! 
Hur kommer det sig att gatorna i Myresjö inte blivet sopade från vinterns grus nu 
när vi är inne i maj månad? 
Under tidigare år har detta skett betydligt tidigare. 

Vid Prästastigen i Bäckseda är det en fotbollsplan med två mål. Dessa saknar nät 
och barnen vill gärna vara här och spela men vill då att det är nät i målen. Går det 
att ordna? 
Sedan har man tagit bort ett mål på "blå mattan" vid Östanskog (som numera inte 
är blå utan bara asfalt). Det blir mycket roligare att spela om det finns två, så ett 
önskemål om ytterligare ett mål här, tack! 

Min undran är densamma som jag skrev i ärende 102508. 
Se även den då bif. beskrivningen till Nybyggnadskartan. 

På den grusade cykelvägen som går längst med skråstigen och konstrundan i 
Karlslundsområdet åker det väldigt ofta EU-mopeder i väldigt hög hastighet. Detta 
är en populär cykelväg med mycket cyklister, motionärer och framförallt mycket 
barn och djur. Vi är ofta oroliga för att dessa mopedister någon gång ska köra på 
ett barn då det ligger en populär lekpark och cykelbana precis intill denna 
cykelväg. Vi önskar att något typ av farthinder sättes upp på denna vägen så 
mopedisterna är tvungna att sänka farten. (Så som det ser ut nu så kör de förbi i 
uppåt 60 km/h, uppskattningsvis). Vi bor precis intill cykelvägen och ser mopeder i 
hög hastighet flera gånger i veckan. Vi är oroliga för våra barn! 

Svar till synpunktslämnare 

Hej! 
Tack för din synpunkt gällande Kvarngårdens uteplatser. Bristerna är för mig kända och jag jobbar med att åtgärda dem. Jag 
har kontakt med Tekniska kontoret som ansvarar för fastighetens skötsel och jag väntar på svar gällande åtgärder när det 
gäller markiser och målning av uteplatserna. 
När det gäller städning av uteplatserna är det parkavdelningen som ska ansvara för det och det pågår även kommunikation 
kring det. 
Jag har även lämnat in ett önskemål till min chef om ekonomiska medel gällande inköp av trädgårdsmöbler och väntar på 
svar. Det är den information/återkoppling jag kan ge för tillfället. 
Du är välkommen att höra av dig till mig om du undrar något mer. 
Med vänlig hälsning, Samka Sumic/ områdeschef Kvarngården 

Hejsan! Detta har dragit ut på tiden pga det dåliga vädret. Det går ej att sopa gatorna i regn. med vänlig hälsning 
kontaktcenter 

Hej och tack för synpunkterna, detta kommer vi kolla över nästa vecka. 
Vet att personalen börjat sätta upp nät, var det ena målet tagit vägen får vi undersöka för det ska ju vara 2 där. 
Ha en trevlig dag! 
Annika Henriksson  2021-05-07 

Hej! Eftersom du har nämnt specifika fastigheter har vi inte publicerat något svar pga GDPR, och eftersom att du är anonym 
kan du inte heller få ett personligt svar, mvh kontaktcenter 

Hej 
Tack för er upplysning, tyvärr är detta ett vanligt problem på så många platser, att fordonsförare inte följer trafikreglerna. 
Polisen är det som sköter övervakningen i trafikmiljön och de känner till dessa bekymmer. Att bygga farthinder ser vi inte 
som lösning på problemen, flödet för oskyddade trafikanter är viktigt och byggs farthinder så hindras även cyklister och 
gående som ska prioriteras med framkomlighet. 
Om man vet vilka som kör moped på otillåtna platser kan man ju alltid försöka få kontakt med dem om påtala riskerna. 
Weronica Hedberg 2021-05-18 
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Beskriv synpunkten 

Möten har hållits med räddningstjänst, kommun och polis. Bullermätning har 
gjorts. En skylt har satts upp. 
Ja det har hänt saker men har det förändrats något? Svar: Nej. 
Vi bor grannar med Norrgårdsskolans parkering.Dessa bilar och denna musik gör 
mig och min familj fullständigt galna. Vet även att grannar delar åsikten. De spelar 
hög musik och ?racar? på parkeringen. Att vara ute i trädgården kan även ibland 
innebära att man får tillrop för att träna lite mer då de skriker ut till en när man 
tränar. Det som gör mig ännu mer förbannad är att möten som sagt har ägts rum 
men så för någon vecka sen så sätts en bänk med tillhörande bord dit på 
parkeringen av kommunen!?! Alltså jag blir tokig. Denna bänk används ju nu 
såklart flitigt av de med bil som spelar hög musik vilket innebär att de spelar hög 
musik, öppnar dörrar och bagage på bilarna och sätter sig vid bänken medan 
musik dånar från bilarna!! Snälla, ta bort bänkarna. Sätt upp en bom, skylten gör 
inte ett skit!! Vi vill njuta i trädgården och kunna lyssna på våra egna tankar och 
inte på ?dunk-musik?.Det måste göras något, och det NU! 

När kommer ni till Skede och sopar upp gruset på gatorna? På lördag 15 maj har vi  
tillstånd från kommunen att sätta ut fyra stycken blomlådor som farthinder. De 
här blomlådorna kommer att vara i vägen om inte sopbilen kommer innan lördag. 

Trasig bräda på lekplatsen. 

Svar till synpunktslämnare 

Hej, ja det är riktigt tråkigt, vi kommer flytta bort bordet som stått där hela vintern, till andra sidan och sätta fast det med 
en kedja. Vi vill gärna ha bordet kvar då det är en papperskorg i bordet som göra att de åtminstone slänger nått där de ska. 
Va det gäller dina övriga punkterna så kommer jag lämna över dessa till Björn Wiberg, då det inte ligger på mitt 
ansvarsområde. 
Annika Henriksson 2021-05-12 

Gruset i Skede kommer tas bort inom 2 veckor. Tyvärr kommer det inte göras innan lördag. 

Hej! 
Tack för synpunkten, vi ska byta den inom det snaraste. 
Annika Henriksson 2021-05-19 
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