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Synpunkt Vetlanda. Avser perioden 15 juni till 15 augusti 2019
Beskriv synpunkten

27720 2019-06-19 Skulle vilja veta varför inte alla fastigheter längst med cykelvägen (se nedan, från
Torngatan och in mot västerleden) tillhör privata bostäder. Det ser väldigt konstigt ut att
en del hushåll har sin mark ända ut till cykelväg medans andra inte har det. Där är det
istället snårigt och buskigt. Det bör väl vara antingen eller?

Svar till synpunktslämnare
Hej,
Tack för din synpunkt. Kommunal mark klipps 1-2 gånger per år efter blomning. Ibland klipper privatpersoner
kommunal mark i angränsning till sina egna tomter. Därför ser det olika ut t.ex. längs cykelvägar.
Med vänliga hälsningar Jenny, Infocenter, 2019-06-19.

27750 2019-06-19 Varför har ni ändrat på redovisning av inkomna synpunkter ? Vad var det för fel på sidan Hej!
som varit ? Det har alltid fungerat jättebra utan några problem, ibland har man fått svar på Tack för din synpunkt.
några dagar ibland har det tagit några veckor aldrig några problem.
Vem har hittat på det nya systemet med svar i pdf en gång i månaden ??.
Svar från Annelie Jönsson, kommunikationschef 2019-06-24:
Det tidigare systemet för synpunkts-hanteringen är uppsagt och har ersatts av en e-tjänst. Det innebär att vi fått
in synpunktshanteringen i vårt befintliga system för e-tjänster och därmed slipper den extra kostnad som ett
separat system medför. Fördelen med att gå över till e-tjänst är att det finns möjlighet att utveckla
synpunktshanteringen och i förlängningen koppla ihop den med våra andra system.
Anledningen till ändrat redovisningssätt är att systemet för e-tjänster inte erbjuder en motsvarande funktion
som tidigare system. För att ändå ha en möjlighet till återkoppling har vi valt lösningen med pdf en gång i
månaden. Vi är medvetna om att det inte är optimalt men samtidigt bättre att redovisa än att inte redovisa alls.
E-tjänstesystemet erbjuder dock fler fördelar än nackdelar gentemot förra systemet.
27864 2019-06-21 På östanåvägen kör bilar snabbt trots den rimliga fartbegränsningen. Det tycks som att
man glömmer den mer o mer ju längre ner i backen man åker. Som boende störs jag av
bilarnas höga ljud och som småbarnsförälder tycker jag det känns osäkert att gå på
cykelvägen med min dotter. Önskvärt vore farthinder o skyltar längre ner mot badplatsen.

Hej
Tack för er synpunkt.
Tyvärr är höga hastigheter ett växande problem på många gator. Vi genomför trafikmätningar och utefter det
resultatet görs sedan bedömningar och prioriteringar i jämförelse med andra gator och problemområden.
Weronica Hedberg 2019-06-28

27873 2019-06-22 Finns ett kvarglömt och fastlåst cykellås på staketet till mogärdeskolan.
Längs med kyrkokogatan.

Hej och tack för din synpunkt, då ska vi ta bort detta.
Med vänlig hälsning Annika
Annika Henriksson 2019-06-25 15:42
28110 2019-06-25 På väg till mitt sommarjobb nu på morgonen så blev jag attackerad av en agresiv mås vid Hej!
parkeringen gladan ovh den flög efter och atakerade mot mig hela vägen till lidel där den Tyvärr är det inget vi från kommunen kan göra, säkerligen hade den en Unge på marken, då brukar de vara lite
flög bort men det lämnade en känsla av obehag efter åt. Det måste ha funits en unge eller aggressiva av sig. Skulle problemet fortsätta så få man kontakta skyddsjägaren.
något liknade i närheten. Detta borde väll vara något komunen kan ta tag i?
Annika Henriksson 2019-06-25 10:27
28280 2019-06-25 Lekparken som är på gångstig en har högt gräs och den som klippte sist flyttade inte på
bord så där är det ännu högre. Den behövs klippas nu.

Hej!
Tack för din synpunkt. Vi är mycket väl medvetna om att gräset växer och har blivit lite högt pga att gräsklipparen
har varit trasig, men vi är på gång :)
Annika Henriksson 2019-06-26 08:52
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Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

28355 2019-06-26 Det sitter tre lås på cykelstället vid resecentrum som är kvarglömda/ lämnade.
Dessa ska väl tas bort?

Tack för din synpunkt!
Vi tar inte bort cykellås som sitter i cykelställ, det kan ju vara så att de har glömt dessa eller använder dem när de
kommer tillbaka.
Annika Henriksson 2019-06-26 11:24

28356 2019-06-26 Växjö låter gräsmattor växa för insekternas skull

Hej och tack för din synpunkt!
Vi har redan i dag en hel del högväxande gräsytor och kommer till nästa år låta ännu fler ytor få växa upp och bli
ängsmark.
Vi har både förra året och i år bönder som tar hand om gräset till sina djur vilket vi uppskattar.
Annika Henriksson 2019-06-26 13:28

Kalmar följer trenden att låta gräsmattor blomma
Vad gör Vetlanda kommun ?

29054 2019-07-01 Ja du Weronica Hedberg säg den glädje som består, idag stod åter lastbilen parkerad på
Hej
trottoaren och inte nog med det den håller inte lagstadgade meter från gatuhörnet heller, Tråkigt att höra. Meddelar övervakningen att kolla av gatan. Försöker också kontakta företaget och föraren igen
och påtala bristerna. Som närboende kan man försöka hjälpa till om tillfälle finns att tala om riskerna för föraren.
nu krävs det ?hårdare? tag för att få ordning på problemet.
Om vi hjälps åt kanske beteendet upphör. Weronica Hedberg 2019-07-03
29058 2019-07-01 Hej,
Har suttit med mina barn på en mindre badplats där ett antal personer satt och rökte
vattenpipa i närheten.
Idag finns väl ingen anledning att barn ska behöva uppleva detta på sin naturliga
sommarplats. Inte bra antirökning-propaganda för ungdomar heller. Gäller förstås all typ
av rökning.
Man ska inte ropa efter förbud i alla lägen men på badplatser  ja.
Då vet alla vad som gäller och man kan lättare säga till.

Hej
Tack för din viktiga synpunkt!
I vetlanda kommun finns än så länge ingen lokal föreskrift om rökförbud på badplats som inte är inhängnad.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om lokala föreskrifter.Jag har skickat din synpunkt för diarieföring hos
kommunkansliet så att den hamnar på kommunfullmäktiges ärendelista. Din fråga kommer att lyftas i
Kommunstyrelsen arbetsutskott redan den 12 aug.
Med vänlig hälsning
Jenny Falkenhem, 2019-07-02

29305 2019-07-02 Högt ogräs skymmer sikten när man kör ut från Gillesvägen/Gästabudsvägn och ut på
Bäcksedavägen. Dåligt att det inte sköts så som bullervallen närmare centrum. Schakta
bort så bullervallen blir lägre om ni inte klarar att klippa och hålla ordning. Snart händer
det en olycka. Har påpekat detta tidigare utan respons.

Hej!
Denna bullervall ska inte klippas mer än en gång per år, höjden måste vara den det är enligt regler för
ljuddämpande åtgärder, siktröjning i korsningarna är på gång både vid Gillesvägen och Gästabudsvägen.
Annika Henriksson 2019-07-03 08:11

29528 2019-07-03 Hur kan man vara så klumpig att man ställer en container på tre parkeringsplatser när det Hej,
finns lastzon mittemot som ingen utnyttjar, för alla transporter kör ju runt på gågatorna
Tack för din synpunkt.
Containern på Kvarngatan står där från och till i samband med fönsterbyten och sanering i stadshuset.
runt stadshuset, på denna lastzonen hade varit perfekt att containern stått.
Anledningen till att den står som den gör är att inte någon bil skall parkera jämte och på så vis få skador som
påföljd om något trillar ur containern. Att ha den uppställd på lastzonen är inget alternativ då lastzonen måste
vara fri från hinder och ej får blockeras under längre tid. Containern står bara uppställd när behov finns så
parkeringarna kommer snart att vara tillgängliga igen. Under tiden den står där så hänvisas bilister till övriga
parkeringsplatser i närområdet.
Med vänlig hälsning
Jenny Falkenhem, 2019-07-04.
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Beskriv synpunkten

29542 2019-07-03 Såg artikeln i VP om hubville och undrar om ni tänker göra som med alla nya områden, dvs
börja med att kalhugga allt?
Vi bor bredvid nya himlabackarna och det var ju inte så kul att bli av med vår svampskog.
Man får väl hoppas att ni sparar skogen runt vattentornet i alla fall.

Svar till synpunktslämnare
Hej!
Tack för sin synpunkt!
Jag förstår dig och vi tycker själva det blir tråkigt när mycket skog tas ner inför en exploatering.
I fallet med Himlabackarna så var vi tvungna att avverka det allra mesta, först på grund av
arkeologiutredningarna som projektet startade med. De behöver ofta få bort den mesta skogen inom
exploateringsområdet innan de kan göra sitt jobb och hela planområdet ska undersökas inför detaljplanen. De
gräver och schaktar i marken i princip över hela området. I Himlabackarna visste vi också att mycket skulle
sprängas och sedan ska vägar anläggas och ledningar ska dras m m, så vi var tvungna att ta bort den allra mesta
skogen redan från början. Normalt så blir det dubbelt så stora ytor som avverkas än vad det blir byggbara tomter.
Ska något sparas så blir det yngre träd och i större grupper. Större träd, äldre och avverkningsmogna, som det var
i Himlabackarna 3-området, skadas av de markarbeten som görs och ofta blåser de ner när skogen rumt om
tagits bort och vi får ta bort dem tillslut i alla fall. Vad gäller nästa bostadsområde som blir väster om Vetlanda,
där diskussioner förs kring Hubville-projektet, tar man i sådana fall ett större grepp, både vad gäller tomtmark
och vad som skall sparas av skog mellan kvarteren.
Helst kan unga skogsbestånd sparas som sedan kan vara park och rekreationsområden i framtiden. Då finns
förutsättningar för att spara större sammanhållna delar med gröna stråk mellan dessa bestående av yngre skog
som kan växa upp.
Med vänlig hälsning Pär-Olof Högstedt · 2019-07-15 16:29

30125 2019-07-09 Hejsan,
Hej
Eftersom det verkar vara svårt att få till farthinder på Norrvägen så vi slipper bilrace mm, Vi kollar över vägen och ser om något kan förstärkas i trafikmiljön. Weronika Hedberg 2019-08-16.
så kan ni väl få upp några vägskyltar som talar om vad hastigheten är? Några kanske får en
tankeställare iaf. Finns inte en enda utmed hela Norrvägen. Ja jag vet att folk ska förstå att
det är 40 km/h som gäller i tätbebyggt område men det verkar inte många förstå. Vi vill
inte att det ska hända våra barn något när de ska korsa vägen till och från skolan mm.
30141 2019-07-09 Önskemål att alla träden som står i stenmuren på grönområdet mellan Rosenvägen och
Vildrosvägen tars bort då de är vildvuxna och stora.
Och att gångvägen/ cykelbanan från Vildrosvägen ner mot Malmgatan röjs då gräs o
grenar täcker banan.

Detta ärende är noterat och vi kommer att hantera enligt följande. När vår externa entreprenör är i samhället
med kantslåttern så kommer det att utföras, alt manuellklippas om det drar ut på tiden.
Med vänlig hälsning Martin Trofast 2019-08-13 06:56
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Beskriv synpunkten

30174 2019-07-10 Hur många personer åkte och vilka titlar hade dessa peroner som fick åka. Vad blev
slutkostnaden för Vetlandas representation under Almedalsveckan

Svar till synpunktslämnare
Hej!
Tack för din synpunkt!
När Region Jönköpinings län gemensamt bestämde sig för att medverka i Almedalen ställde vi frågan till de större
företagen i vår kommun. Hydro hänvisade till Svenskt Aluminium och samtalen med OBOS ledde till ett
seminarium med trähusnätverket. Utifrån att Vetlanda kommun 2018 enligt öppna jämförelser var bäst på
aktivering kom vi fram till att lyfta detta på arenan. Utifrån detta så åkte för kommunen Henrik Tvarnö, han
representerade i princip alla höglandskommunerna i seminariet som trähusnätverket höll. Jag åkte och
medverkade i seminariet tillsammans med Svenskt Aluminium om kompetensförsörjning. Gabriella Mathur och
Samida Garibovic åkte för Vård och omsorg. Gabriella är utvecklingsledare och Samida har jobbat mycket med
"Esther" och annat utvecklingsarbete. Jag och Henrik var måndag till torsdag, Gabriella var måndag till onsdag
(var meningen att de skulle åkte hem tisdag men fanns inte plats på båten).
Förutom vår medverkan på Arenan är utbudet av seminarier i Almedalen en väldigt bra
kompetensutvecklingsmöjlighet och bra tillfälle till nätverkande.
Har inte alla kostnader sammanställda än men vi betalar 25 000 kr för medverkan i den gemensamma arenan.
Har inte fått faktura på boende men vi har delat rum i en vanlig villa, gissar att det landar på ca 10 000 kr för oss
fyra. Färja för mig och Henrik kostade 778 kr tor. tror att det vara samma pris för Gabriella och Samida. Bilresa till
Oskarshamn och någon ytterligare tillkommer, totalt ca 38 000 kr.
Hälsningar
Magnus Färjhage, Kommundirektör, 20190722

30424 2019-07-15 Hej, har fått flera förfrågningar om varför det inte röjs lite på discgolfbanan på
Tomaslundsskolan. Banan används frekvent men om man är nybörjare eller barn är iaf 2
hål ospelbara just nu.

Tack för din synpunkt!
Vi har nu sett till att framkomligheten runt banan har förbättrats. Verksamheten ska upprätta en rutin för
skötseln av banan så att den är spelbar även under sommarlovet.
Med vänlig hälsning
Ann-Louise Löfgren, rektor Tomaslundsskolan, 2019-08-15.

30542 2019-07-16 Åkte till Myresjö badhus en söndag på min semester då det skulle vara öppet. Packade in Hej
barnen och allt och begav mig dit. Mot min förvåning så är det stängt på helgen. När det
klart och tydligt stog att det skulle vara öppet. Var flera stycken som åkte dit och fick vända Tack för sin synpunkt. Det var tråkigt att du inte fick rätt information. På Vetlanda kommuns hemsida står
igen med besvikna barn. Riktigt dårlig att det ej uppdaterats på sidan
följande under rubriken Idrottsanläggningar/badanläggningar:
"Helgstängt på sommaren
Från och med första juni har både Myresjö simhall och Vetlanda badhus helgstängt och öppnar igen lördag den 7
september."
Vi korrigerar informationen som finns på Google angående Myresjö simhall. Det är ju viktigt att det stämmer och
att den som har ett ärende i kommunen får rätt information. Tack för att du uppmärksammade oss på detta.
Med vänlig hälsning Jenny, Infocenter 2019-07-17
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Beskriv synpunkten

30590 2019-07-17 Vi är flera som önskar att gångstigen genom skogen skulle förbättras, när man går runt
sjön i Ekenässjön. En beläggning skulle behövas och det är inte någon lång sträcka kanske
en kilometer. Nu är det mycket svårt att gå om man har barnvagn eller rullstol, eftersom
det är mycket gropar och rötter som sticker upp. Det är lätt att snubbla också. Lägg något
bra lite hårdare material som packas bra, för att underlätta för alla. Kostanden är liten
med tanke på att fler kan använda den och med detta en hälsovinst. Den totala längden på
rundan som går genom samhället också är ca 5,5 km. Vi är många som går där dagligen och
det är en fin runda som fler önskar att kunna nyttja. Jag tror inte markägaren har något
emot detta om ni står för kostnaden.
Snälla hjälp oss att göra rundan tillgänglig för alla.

30636 2019-07-17 Har sett många dåliga bortförklaringar till varför synpunkt Vetlanda har ändrats, men det
är väl på det viset att Vetlanda kommun inte vill ha några klagomål, som det var tidigare så
var det jättebra då man kunde gå in och klicka på de olika ärendena och läsa synpunkten
och svaret ibland efter en vecka ibland tog det längre tid. Det sägs att ändringen är för att
spara pengar vilket jag inte det minsta tror på skulle det vara för sparandet så finns det
mycket i den kommunala verksamheten att dra ner på. Som det var tidigare kändes det
som ?vanliga? medborgare engagerade sig, men så får det tydligen inte vara.

Svar till synpunktslämnare
Vi kommer ta med förslaget i vår planering. Vi är positiva till att man tillgängliggör promenadstråk men vi har
begränsad budget för denna typ av åtgärder. Hittar vi en enkel och relativt billig lösning kan det bli aktuellt att
utföra det.
Med vänlig hälsning
Björn Wiberg · 2019-08-20 16:39

Självklart vill vi ha synpunkter. Det är ett bra underlag för oss att utveckla våra verksamheter och bli bättre.
Det nya systemet innebär inte att vi gör det svårare att lämna synpunkter - snarare tvärtom. Det innebär också
en enklare och mer säker hantering.
Vi byter system för synpunktshantering av den anledningen att vi vill fasa ut ett system och få in funktionen i ett
redan befintligt system. Att lämna en synpunkt är en e-tjänst och då ska den finnas i vårt system för e-tjänster. Vi
sparar runt 30 000 kr om året på detta.
Vi är medvetna om att det är många som vill se återrapporteringen och den kommer vi behålla, men vi har inte
möjlighet att göra på samma sätt som i det gamla systemet. Det innebär att den som lämnar synpunkter
anonymt - som i detta fall - också kan få se svaret i den kommande återrapporteringen. Hur ofta vi
återrapporterar får vi återkomma om men inledningsvis blir det en gång i månaden.
Hälsn. Annelie Jönsson, kommunikationschef, 2019-07-18.
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Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

30639 2019-07-18 Gällande nya riktlinjer med intyg för specialkost;

Hej!
Ursäkta att svaret har dröjt något. Vi har startat ett nytt system när det gäller specialkost där det är viktigt att vi
Först; På ett vis bra att kontrollera maten, så man kan minska matsvinn och att alla får rätt får ett utlåtande av professionen om vad för kost ditt barn/elev behöver. Detta intyg kan komma från läkare,
kost.
dietist, psykolog eller logoped, ett alternativ är att dra ut en kopia från barnet/elevens personjournal. Detta står
det om i riktlinjerna för specialkost som finns på kommunens hemsida. Jag bifogar riktlinjerna nedan. Har man
MEN; nu blev inte skolan kostnadsfri. Mina två barn tål inte komjölksprotein och har sedan kontaktat läkare för ett intyg som kostar så är det vårdnadshavaren som betalar denna faktura.
år tillbaka ätit mjölkfritt i förskola och skola. Från barnmottagningen i Eksjö har vi tidigare När det gäller alternativrätter för barn/elever med specialkost så finns inte den möjligheten i dagsläget men
fått intyg gratis. Nu är de större o remitterade till Vetlanda vc för uppföljning av allergi.
kanske skulle kunna vara en möjlighet i framtiden.
Enligt de nya råden: "Vid ansökan om specialkost av medicinska skäl ska ett intyg från
Med vänlig hälsning Lena Ottosson, Kostchef, 2019-08-05.
läkare eller dietist bifogas så att barnet/eleven får i sig rätt kost. Medicinska skäl kan vara
till exempel celiaki, laktosfri kost, diabetes eller allergier mot vissa livsmedel som till
exempel komjölksprotein, ägg, fisk och soja. Det gäller även om barnet/eleven är i behov
av individuellt anpassad kost." bad jag om intyg för mina barn och gjorde ansökan.
Därefter kommer en faktura på 520: !!!

Vem ska betala den?!
Mina barn har rätt till samma kostnadsfria skola som barn utan allergier, ELLER??
Inte nog med att de endast har EN rätt att välja på, istället för två som ickeallergiker har, så
ska de nu även betala för sin mat....
Efter samtal med Lena Ottosson, menar hon att det hade räckt med en printscreen från
journalen 1177 där det står att de är allergiska. Det framgick tydligen i texten. Jag kunde
tyvärr INTE utläsa det i texten ovan som är infon om intyg för specialkost! Heller inte i den
bifogade filen.
Jag tycker detta är uruselt. Som sagt, vem ska betala?!
30771 2019-07-20 Detta stängslet har stått i flera veckor tillsynes inte till någon nytta samtidigt som det
blockerar handikapp parkeringsplatsen, skulle någon på kommun kunna ta kontakt med
fastighetsägaren för att kolla läget ???
Se det bif. kortet.
30775 2019-07-20 Tack Annika för den fina klippningen som dina jobbare utfört på Brunnsgårdspåret

Detta stängsel är nu bortplockat och gångbanan är öppen som den ska.
Med vänlig hälsning Martin Trofast 2019-08-13 06:57

30911 2019-07-22 Hej. Det gäller Hagmarksvägen/Betesvägen. Trädgrenar skymmer sikt och vägmärken på
bron över Vetlandabäcken. Träd och sly skymmer även
sikten i korsningen på Hagmarksvägen/Betesvägen. Vid hörnet på dagiset vid gång och
cykelvägen skymmer höga buskar sikten vid överfarten på
Betesvägen. Det skulle var trevlig om det blev en gallring i "trekanten" i
Hagmarksvägen/Betesvägen. För den allmänna trevnaden så borde även
området längs Vetlandabäcken från bron ner till Kvarndammen snyggas till.

Hej och tack för din synpunkt, detta ska vi absolut kika på, tack för att du hörde av dig!
Med vänlig hälsning Annika Henriksson, Parkförvaltningen, 2019-08-05.

Tack, alltid trevlig med beröm :) Annika Henriksson, Parkförvaltningen 2019-08-05.
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31116 2019-07-25 Hej
Det är jättebra att kommunen röjer det höga gräset som hänger in över G/C banorna men
varför sopar man inte bort det röjda gräset in till kanten istället för att det skall ligga kvar
på asfalten och grusvägar?
Sedan borde dom även ta bort alla trasiga burkar som har blivit massakrerade efter
klippningen dom skämmer samt att hundar och andra djur kan skada tassarna.

Svar till synpunktslämnare
Hej
Tack för din synpunkt, det är jätteviktigt för oss att få in medborgarnas synpunkt och förslag till förbättring.
Vad gäller gräset på G/C banorna så har vi återkommande städning och sopning av alla sträckorna i kommunen.
Det som hänt här är att man kört med en kantslåtter för att slå gräset, detta görs via en extern entrepenör och
det är inte alltid detta synkas med våra egna sopmaskiner. Vid manuell röjning/klippning så samlas alltid ev.
skräp upp för bortforsling. Burkarna du beskriver har med största sannorlikhet inte uppmärksammats av
maskinföraren i just detta fallet då de är svåra att se i gräset. Vi städar kontinuerligt våra vägar och grönytor så
har inte någon redan plockat upp burkarna så skall jag se till att någon åker förbi och snyggar till detta. Att det
ligger skräp som kan innebära skada för djur och natur kring eller på våra grönytor är inte så vill vill ha det!
MVH
Martin Trofast
Gatuenhetschef, Vetlanda kommun.
Martin Trofast 2019-08-05 12:32

31177 2019-07-25 Dammigt på och vid parkeringen i Östanå badet. Förstör för alla som badar och är i sina
stugor. Utöver det så är det många ungdomar som tycker det är roligt att rivstarta så att
det ska damma som fan. Det är kraftig trafik också på Mossvägen, många båtar som dras
fram och tillbaka. Det som behövs är asfalt på vägen vid parkeringen. Tack.

Detta är en återkommande synpunkt. Vi har lagat parkeringen och underhållt vägarna nere vid Östanå badplats.
Vi har även lutat väg och parkering för att minska dammet vid fordonstrafik.
Med vänlig hälsning Martin Trofast 2019-08-13 07:00

31297 2019-07-28 Mer än halva sommaren har gått och tomtägare tar inte ansvar för att klippa ner sina
Hej
häckar i korsningarna!
Det pågår ett ärende och vi kontrollerar siktområden i hela kommunen och arbetar efter de riktlinjer vi har.
Vi en korsning i Holsbybrunn är häcken MYCKET högre än vad som är tillåtet! Olyckor
Weronica Hedberg, 2019-08-16.
händer i dessa korsningar. Ta ett ordentligt krafttag mot alla tomtägare i Kommunen!
Flertalet tomter med för höga häckar finns i Holsby och det måste ske förändring Nu! Man
har ingen chans att se för häcken!
31416 2019-07-29 Tisdagen den 23 juli gick jag på en gata i Vetlanda. På trottoaren stod en av kommunens
Hej och tack för din synpunkt, Tyvärr är det så att vi måste använda gång och cykelbanorna i vårt jobb, men vi
bilar parkerad. Förmodligen för att hon/han tog bort växtlighet vid alléträden. När detta
försöker att inte köra där i onödan.
var klart körde hon/han på trottoaren en bit. Det händer ofta att kommunens bilar kör på Med vänlig hälsning Annika Henriksson, Chef Parkenheten, 2019-08-05.
trottoarer, cykelvägar och gångbanor. Men ni är inte ensamma. Samma sak gäller med
Njudungs Energi. Men detta är inte positivt. Det sänder DÅLIGA SIGNALER.

31778 2019-08-01 Till Weronica Hedberg tekniska kontoret.
Hej
Kanske jag börjar bli tjatig om den parkerade lastbilen, men eftersom chauffören inte bryr Tack för informationen, vi ska göra vad vi kan för att få till en förändring. Weronica Hedberg, 2019-08-16.
sig om tillsägelserna han har fått tidigare känner jag mig tvungen att återkomma här.
Tycker du få ta ett nytt snack med hans arbetsgivare och hjälper inte det så är det till sist
en polisanmälan som behövs.

ID Inskickat

Beskriv synpunkten

31885 2019-08-03 Det finns massor av sjöar med befintliga och potentiella badplatser i kommunen. Skulle
inte kommunen kunna upplåta en plats för oss som föredrar att sola och bada utan
kläder?
Man kan ju såklart nakenbada på många ställen ändå, men en avsedd plats där man inte
stör någon vore fantastiskt. Det skulle säkert också locka hit folk från andra ställen då de
närmsta (halvofficiella) nakenbaden ligger i Växjö och utanför Vrigstad.

31901 2019-08-03 Jag tycker Vetlanda behöver en rastgård för hundar.
Det skulle kunna bli en fin samlingspunkt för många Vetlandabor med deras hundar.

Svar till synpunktslämnare
Hej
Vetlanda kommun har i dagsläget inga planer på att inrätta ett särskilt nakenbad. Vår uppfattning är att det i
dagsläget inte finns någon stor efterfrågan från kommuninvånare på ett sådant.
Med vänlig hälsning
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, 2019-08-09.
Hej!
Tack för din synpunkt.
Önskemålen om att uppföra en hundrastgård har dykt upp flera gånger de senaste åren. Senaste ärendet var en
motion till Kommunfullmäktige 2017 om att anlägga en kommunal hundrastgård i centrala Vetlanda, men
Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.
Det finns dock en möjlighet om en sammanslutning eller förening själva vill finansiera en hundrastgård och därtill
stå för underhåll och skötsel, då kan det bli verklighet. Om det är aktuellt så får vi försöka hitta ett markområde
som utifrån regelverk kan tillåta en sådan.
Med vänlig hälsning Pär-Olof Högstedt · 2019-08-09 11:34

32205 2019-08-05 Vill ge beröm till parkarbetarna för de fina planteringar som pryder Vetlanda, bra jobbat!

Roligt med Beröm :)
Annika Henriksson · 2019-08-05 15:53

32226 2019-08-05 Hej hur tänker kommunen kompensera dom som har löst autogiro /årskort på bad o gym
och inte har kunnat ducha och relaxa på längre tid

Hej
Tack för din synpunkt. De kommande två månaderna kommer det inte att dras något från ert autogiro som en
kompensation för att badet har varit stängt. Vi väntar provsvar nu på fredag så förhoppningsvis kan öppna upp
som vanligt igen på fredag.
Vänliga hälsningar
Mia Hillström, 20190806.
Badhuschef
Kultur och Fritidsförvaltning, Vetlanda kommun
Telefon: 0383  967 24, 076  695 27 29
E-post: mia.hillstrom@vetlanda.se

32615 2019-08-07 Hej! Även trottoarer och cykelvägar behöver sopas ibland. Mycket skit där,särskilt där man Hej!
klippt kanterna.
Tack för din synpunkt, vi tar med detta i planeringen av våran driftverksamhet.
Emil Bergdahl · 2019-08-08 10:31
32975 2019-08-11 Har årsabonnemang i Vetlanda badhus. Varje månad dras beloppet från mitt konto.
Hej, Tack för din synpunkt. Vi öppnar relaxen måndag 19 augusti, vi är inte redo att öppna omklädningsrummen
på relaxen så ombyte och dusch sker i omklädningsrummen i simhallen. Bassängerna öppnar måndag 2
Eftersom badet varit stängt sedan början av juni har jag inte fått valuta för pengarna på
snart 3 månader! Min fråga: kan ni tänka er att inte dra några pengar under exempelvis 3 september.
Du som har årskort och autogiro kommer att få två månaders kompensation. Tack för ditt tålamod och varmt
månader?
välkommen!
Mia Hillström, badhuschef, 2019-08-15.

ID Inskickat

Beskriv synpunkten

33005 2019-08-11 Detta är sista gången nånsin jag skriver ang detta! År ut o år in, ett fasligt liv på
bioparkeringen. Inga åtgärder, ingen polisnärvaro, ingen som lägger ut väg-gupp så man
slipper detta körande. Barnfamiljer, lekpark, människor som går upp tidigt o jobbar,
öronproppar, fastighetsservice som städar troget allt skräp o skit efter varje festkväll. Ska
tvingas må dåligt i så många år på grund av en enda klick ungdomar som både får köra bil
o bete sig precis hur dom vill. Denna sommaren har varit lika vidrig som dom två senaste!
Och barnfamiljer kanske inte har råd att va borta 4 veckor på semestern! Idag söndag kl
21. Nån har stått o gasat hur många timmar som helst o så ansluter fler o kör som idioter o
så nån med bra baslåda som kör på!
Tummen ner! Ingen reaktion whatsoever! Nu säger vår familj upp vårt boende! O mig får
ni skatt av, kommunalarbetare som man är!

Svar till synpunktslämnare
Frågan tas på allvar. Alla synpunkter och klagomål som kommer gällande detta vidarebefordras till aktörer inom
kommun och polis som kommunicerar kontinuerligt för att hitta sätt att förbättra situationen. Som tidigare lyfts
så är parkeringen i privat ägo vilket innebär att kommunen tyvärr inte har möjlighet att spärra av den; istället
försöker vi hitta alternativa lösningar. För att du ska kunna föra en fortsatt dialog kring åtgärder som du tycker
kommunen bör göra så ta gärna kontakt med kommunens säkerhetssamordnare, på mejladress
paula.claesson@raddningstjansten.com
Med vänlig hälsning Maria Gromer, utvecklingsstrateg, 2019-08-26.

