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Synpunkt Vetlanda. Avser perioden 16 augusti till 15 september 2019

Inskickat Beskriv synpunkten

27741 2019-06-19 Jag undrar vad ni har för åtgärdsförslag för problemet med buskörning, motorvrål samt
detta evinnerliga basljud från vår motorburna ungdom och deras enorma
ljudanläggningar. Det är enormt irriterande att sitta i soffan och den vibrerar, vattnet i
glasen krusar sig och fönsterrutor vibrerar. Detta börjar bli en sanitär olägenhet och
polisen bemödar sig inte med att lyfta ett finger. Grannarna här i området är
frustrerade och hus står osålda och anledningen till detta är säkert oväsendet på
parkeringen. Detta har blivit ett stort bekymmer för oss boende på Lädergränd och
Garvargränd. Tacksam för svar från ansvarig chef.

Svar till synpunktslämnare
Hej
Förstår att detta är störande, det är ett problem vi brottas med på flera platser och inte lätt att lösa. Vi på
trafikenheten ser dock ingen lösning som går att fysiskt bygga för att få bort bekymret, det är inte resurseffektivt
att bygga stor avstängning och sedan flyttas problemen till nästa plats, inte hållbart. Detta är mer en fråga om hur
vi ändrar och förstärker hänsynstagande hos ungdomar som ägnar sig åt denna hobby. Kommunen har ett
samarbete med Räddningstjänsten med att försöka få fler vuxna att vistas ute bland ungdomarna. Polisen är
informerad om situationen och är i området efter de resurser och prioriteringar de arbetar efter.
Med vänlig hälsning Weronica Hedberg, 2019-09-03

34189 2019-08-18 Tidigare ärende nr. 29528
Finns det någon som varit och kollat på det klumpiga sättet som containern är
placerad, det är ungefär en och en halv månad sedan (3:e juli) jag skrev förra gången,
se nu till att containern flyttas från parkeringsplatserna.

Hej,
Tack för din synpunkt.
Det här svaret har jag gett tidigare men p.g.a. semestrar så har det inte blivit publicerat ännu.
Containern på Kvarngatan står där från och till i samband med fönsterbyten och sanering i stadshuset.
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, Infocenter, 2019-08-19

34196 2019-08-18 Tidigare ärende nr. 6332, 6346, 29054, 31778
Till Weronica Hedberg tekniska kontoret.
Har skrivit till dig allt för många gånger om den parkerade lastbilen, nu har det hänt
igen, ta nu ett allvarligt samtal med åkeriet eller hoppa över det och gör en
polisanmälan direkt om vårdslöshet i trafik.

Hej
Tack för information. Mer kontakt med åkeriet tar vi inte, de är informerade om vad som gäller. Övervakningen
kommer kontrollera regelbundet och bötfäller om överträdelse påträffas.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-08-21
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34422 2019-08-19 Gallring av skog/buskar/sly runt Hantverksgatan 3, 574 37 Vetlanda.
Förr i tiden så gallrades/avverkades det med jämna mellanrum runt om gatan. Under
de senaste åren har detta inte gjorts vilket medfört att det vuxit igen och blivit mörkt
det är mycket aspar och annat som förökar sig i området.

Svar till synpunktslämnare
Hej,
Tack för din synpunkt. Området du nämner har för ca 5-6 år sedan snyggats till. Det kan vara så att det behövs
igen.
Kommunens skogsförvaltare Per-Erik Lindström har satt upp området på ärendelistan och han kommer att åka ut
och göra en bedömning under hösten.
Med vänlig hälsning
Jenny Falkenhem, Infocenter, 2019-08-19

34448 2019-08-19 Skolskjutskarta
När man surfar till
https://beta.skolskjuts.se/Public/Client/routes.html?municipality=550af5dbaebba6230
8e5b7c9&municipality=550af5dbaebba62308e5b7c9# som finns som länk på er
hemsida går det inte att scrolla ner till Vetlanda kommun. Har testat med Chrome i
Android samt Chrome och Edge i Windows 10.

Hej,
Tack för din synpunkt.
Vi har gjort en felanmälan på den webb-sidan och nu är problemet åtgärdat.
Med vänlig hälsning
Jenny Falkenhem, Infocenter, 2019-08-20

34698 2019-08-20 Hej. En undran nu har vi fått en fin asfalterad plan vid våran bensinmack i Kvillsfors Hej
där det finns toalett och matställe varför sitter inte "välkommen till vetlanda kommun" Tack för er synpunkt, den ser vi som positiv! Skulle rekommendera er att kontakta Kvillsfors samhällsförening och
från rv47 från Målilla på våran fina plan i Kvillsfors
lägga fram förslaget där och sedan kan samhällsföreningen kontakta kommunen för vidare samarbete.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-09-18

36054 2019-08-24 Man slutar aldrig att förvånas, idag 24:e aug. kommer en budbil och kör upp på
Delfingatan den delen som är gågata, han stannar inte någonstans för att lämna något
gods utan fortsätter upp till Gretas blomsterhandel där han stannar och går in och
köper sig en blomma.
Tycker någon tar ett samtal med företaget och talar om vad för regler som gäller
gågata.

Hej
Tack för upplysningen. Att övervaka fordons körning på gator är polismyndighetens arbetsuppgift. Kommunen
kommer kontakta företaget och påtala regelbrottet.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-08-28

36060 2019-08-24 Nu är det så att en lastbil står parkerad som det ser ut på Östra Nygatan, om det nu är
på detta viset se då till att den kommer bort därifrån omedelbart.

Hej
Tack för er synpunkt. Lastbilen står parkerad på fastighetsmark, på det området är det fastighetsägaren som
bestämmer hur uppställningen ska vara utformad. Ur allmän trafiksäkerhetssyn kan vi inte se någon fara med
uppställningen.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-08-28
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36501 2019-08-26 Vad gör Vetlanda kommun åt tiggeri?

Svar till synpunktslämnare
Hej,
Vetlanda kommun har formellt sett inget åtagande när det gäller tiggeri.
För att kunna besvara din synpunkt behöver vi lite mer information från dig. Eftersom du är anonym så har vi inte
kunnat återkoppla detta till dig. Återkom gärna och berätta lite mer utförligt vad du har för tankar och funderingar
kring detta så ska vi kunna hjälpa dig bättre.
Med vänlig hälsning Infocenter, 2019-08-29

36506 2019-08-26 Önskar medborgarmöte där allmänheten kan ställa frågor till de som bestämmer.
Vore bra om det fanns en äldreombudsman, som kan hjälpa till med enklare sysslor.

Idag finns det möjligheter att komma till ett kommunfullmäktigemöte och ställa en fråga eller så kan man precis
som du gör ställa den genom synpunkt Vetlanda.
Utöver det så finns det goda möjligheter att höra av sig på telefon eller mail till både politiker och tjänstemän och
just den möjligheten är det många som använder sig av.
Jag gillar idén om att ha fler medborgarmöten men min erfarenhet är att det är få som besöker planerade möten
utan de flesta vill hellre kontakta exempelvis mig personligen när frågan dyker.
Henrik Tvarnö · 2019-09-13 09:29

36653 2019-08-26 Hej,
Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala
enheter i
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är
huvudman för där barn vistas?

Hej!
Tack för din synpunkt.
Vi har för närvarande bara en enklare spärr som hindrar att direktsurfa på pornografiska sidor. Denna går dock
lätt att komma runt.
Jag delar din uppfattning att inga barn skall utsättas för porr och förordar därför ett filter, detta måste dock
kombineras med ett gediget värdegrundsarbete i hela organsiationen.
I vår utlåningspolicy tydligörs redan idag att kommunens digital verktyg inte får användas förr porrsurfning och
annat dylikt, så där finns redan en policy.
Eftersom vi har en gemensam infrastruktur på höglandet, kommer jag lyfta frågan för införandet av ett filter till
skolchefsgruppen på höglandet och så får vi ta det därifrån.
Med vänlig hälsning
Henrik Wågesson, Skolchef Vetlanda kommun, 2019-08-28 15:39

36690 2019-08-26 Soppåsar
De nya påsarna som man får är riktigt kassa. De får inte ens att dela. Först slopdes
handtagen och nu går det inte ens att använda skiten.
Man får klippa upp påsarna och knyta en knut i båda ändar för att de ens ska kunna
användas till sopkärlen.

Hej,
Vår leverantör av påsar är inte alltid helt perfekt i kvalitetssammanhang, men vi har inget större problem i flera
års perspektiv.
Vi hade för tre månader sedan problem med påsarnas delbarhet men det har löst sig och vi fick
ersättningsleveranser. Kan det vara så att de soppåsar du har kommer från den leveransen?
Att påsarnas handtag inte skulle fungera gör mig lite fundersam, denna handtagslösning verkar inte vara något
problem för andra invånare i de fem samarbetskommunerna. Vi har gemensamt inköp av påsar från Procurator.
Med Vänlig Hälsning
Peter Ferenczy, Utredningsingenjör Njudung Energi, 2019-08-30
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Svar till synpunktslämnare

37137 2019-08-27 Gångvägen mellan Östanå och Byaberg skulle behöva fixas till.
Det är väldigt vildvuxet och blir därför väldigt smalt.
Det sticker upp många stenar varav en del är väldigt vassa.
Det innebär många punkteringer på cyklar och det blir väldigt svårframkomligt för
barnvagnar och permobiler.
Vore toppen om stigen kunde fixas till.
Det är ju en väldigt flitigt utnyttjad stig av många.

Vi har beställt detta jobbet av vår entreprenör så det kommer att utföras.
Emil Bergdahl, Gatuavdelningen · 2019-09-04 11:46

37279 2019-08-28 Det är ju vansinnigt att kommunen kunde gå på och lockas av att satsa på
konstgräsplaner. Som består av minibitar av plast, som sprider sig hur som helst
överallt. Stackars ungdomar och övriga spelare som tvingas vistas i denna miljövidriga
omgivning. För övrigt slängs ju dricksflaskor på detta "gräs" och risken är att spelare får
i sig detta "grässtoff" i munnen.

Hej!
När Vetlanda Arena AB, med löfte om hyra och driftsbidrag från Vetlanda kommun, tog beslutet att bygga en
konstgräsplan fanns inte den debatt som vi idag har kring konstgräsets i viss mån negativa påverkan på miljön.
Vetlanda kommun följer den debatten. När konstgräset på Heds Arena ska bytas ut kommer arenabolaget
naturligtvis att vara tvungen att följa de eventuella miljökrav som då finns på detta idrottsunderlag.
Med vänlig hälsning
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, 2019-08-30

38313 2019-09-01 Färgutsläpp i dagvattenbrunn.
Man har målat huset på en adress i Vetlanda, men när man var klar hällde man ut
resterande färg i en dagvattenbrunn.
Vet ej hur mycket men så gör man inte. Bör få en anmodan att sluta förstöra naturen.

Vi kommer att informera fastighetsägarna om att vi har fått in ett klagomål som gäller deras hantering av
färgrester och samtidigt lämna information om hur man ska ta om hand färgavfallet istället samt vilken skada det
kan göra i naturen när man häller ut det i dagvattnet.
Med vänlig hälsning
Cecilia Karmetun, Miljöinspektör · 2019-09-02 10:52
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35759 2019-09-02 Hej! När man fyller in i blankett/förfrågan för att hyra gymnastiksal har formuläret ett
fönster där man ska fylla i nationalitet. Man är tvungna att välja från en lista där det
finns bara skandinavisk nationaliteter (förutom dansk) och "övrigt".
Jag (och andra) tycker det är märkligt och man kan undrar vad nationalitet har med att
göra när man vill bara hyra gymnastiksal. Jag själv har en kanadensisk ursprung men är
svensk medborgare. Jag är fundersam över vilken "nationalitet" jag ska då välja. Är det
ras, pass, eller medborgarskap som gäller? Risken är att det känns som diskriminering
för den som hamnar i "övrigt" kategori.

Svar till synpunktslämnare
Hej!
Jag förstår din synpunkt tíll fullo. Har aldrig fått frågan tidigare och ska vara ärlig och säga att jag visste inte att det
fanns en fråga gällande nationalitet.
Först och främst vill jag svara att punkten gällande nationalitet behöver du som skickar förfrågan inte besvara.
Den är inte försedd med * vilket betyder att den inte är obligatorisk att svara på. Det går att skicka en
bokningsförfrågan utan att uppge sin nationalitet.
Jag har varit i kontakt med leverantören av FRI-programmet som supportar Vetlanda kommun när det gäller
bokningssystemet som jag jobbar i. Vi kommer inom kort att få en uppdaterad version av programmet installerad
där raden som handlar om nationalitet går att plocka bort. Frågan om nationalitet har leverantören lagt in då de
har sålt in sitt program till kunder i de namngivna länderna, Sverige, Finland, Norge, Åland, Island. Anledning till
detta kunde de inte svara på utan angav att det var just kunder i dessa länder som köpt bokningsprogrammet.
Men som sagt, inom kort kommer raden att vara borta. Detta då vi fått en uppdaterad version installerad.
Med vänlig hälsning
Mats Källqvist, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-09-03

39220 2019-09-03 Svaret på synpunkt 27720 att privatpersoner klipper även den kommunala marken för
att den angränsar till tomtmark är väl en sak. Men att man sätter upp partytält, annat
möblemang och gör i ordning med stenar är också okej då? Eller att barn snubblar över
en robotgräsklippare som tydligt är ute och klipper en väl tilltagen kommunal yta som
angränsar till en trädgård...?

Hej
En olovligt anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten. Enligt brottsbalken 8 kap. får inga
olovligt åtgärder vidtas på annans mark, förbudet omfattar även kommunens mark. Så att placera ut anläggningar
eller privatisering på annans mark är inte tillåtet. Ett skötselavtal kan eventuellt tecknas med kommunen som ger
möjlighet att sköta delar av marken utanför den egna tomten på annat sätt än den skötsel kommunen erbjuder.
Skötselavtal ger dock INGA möjligheter/rättigheter till anläggningar/uppställningar utanför den egna tomten.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-09-09
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Svar till synpunktslämnare

39299 2019-09-04 Hej,
Jag har varit i kontakt med berörda som ansvarar för de olika delarna som berörs i synpunkten:
Tyvärr fungerar inte gatubelysningen på cykelvägen mellan Blodriskan och Kantarellen,
Gatubelysningen kollas upp!
samt hela vägen upp från Godishuset till Stensåkra dagis. På kvällarna är det helt
Berörda är vidtalade gällande både gräsklippning och sly kring cykelbanan och detta kommer att åtgärdas. Det
becksvart, så man ser inte var man går och det känns otryggt.
finns en tidigare synpunkt på detta och nu är en påminnelse till ansvarig utskickad så detta kommer att åtgärdas
Det skulle behöva rensas, både klippa gräskanter på cykelvägen mellan Blodriskan och framöver.
Kantarellen, och ta bort sly (både gammal sly som ligger i skogen och uppväxande).
Vad gäller stigarna runt dammen så skall de som röjer sly ikring cykelbanan även kolla ev. åtgärd här också.
Slyet är 1-3 meter högt nu och det ser ganska risigt ut kring cykelvägen.
Martin Trofast, 2019-09-09
Runt dammen nedanför dagiset har snart slyet växt in över gångbanan, så att det
knappt är kvar en smal stig. Denna gångbana var för några år sedan minst 1 meter
bred, men blir totalt övervuxen om man inte tar en motorsåg och tar bort grenar m.m.
Det vore tråkigt om alla människor och barnen på dagis inte kan ta sig fram på denna
gångväg, för den är mycket populär att gå på.

39575 2019-09-04 Asfaltering ej slutförd vid infart Rönnvägen Björköby ,farlig kant ,ej någon varning,
åtgärda detta!

Tack för din anmälan.
Njudung Energi har lagt ner fiberkabel och lagning/asfaltering av vägen är beställd. Tills lagningen är utförd har vi
placerat en kona på platsen för att uppmärksamma trafikanterna.
Med vänlig hälsning Matti Rautio 2019-09-18 15:41

40144 2019-09-07 Är det inte helt orimligt med alla de kommunikatörer som har nån slags lekstuga och
skapar filmer som de själva tycker är jätteroliga, men som ligger runt 100 views på
youtube? Vad kostar detta kommunen? Förbättras inte Vetlandas varumärke mer av
att ni lägger pengarna på det som verkligen behövs? Istället för att finansiera en
lekstuga för vuxna? Och poddarna? Vem i all världen ska lyssna på dom? Tänk om och
sätt Vetlanda på kartan genom att lägga pengarna på kärnverksamheten istället!

YouTube är inte vår primära kanal för filmer. Vi använder flera andra sociala kanaler vilket genererar 1000-tals
visningar och är ett sätt för oss att nå ut. Att inte alla gillar vad vi gör är en annan sak. En del tycker filmerna är
pinsamma, andra älskar dem. Det spelar egentligen ingen roll, vi når genom bruset. Folk ser och hör talas om
Vetlanda. Rent konkret visar det sig bland annat i att vi får fler relevanta sökande till våra lediga tjänster. Det är ett
sätt att stödja våra kärnverksamheter. Våra filmer kostar inte kommunen något mer än våra egna arbetsinsatser.
Vi tillhör inte de kommuner som tar in konsulter för att tillverka filmer.
Är du intresserad av hur vi jobbar så är du välkommen in - vem du nu är. Jag kan garantera dig att här är det något
helt annat än en lekstuga!
Hälsn. Annelie Jönsson, kommunikationschef
2019-09-09 16:10
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40303 2019-09-09 Det finns en fin liten damm nedanför Withalaskolan. Varför inte rensa bort vissa träd
runt om den dammen nu när Witalaskolan blir så fin. Det finns ju stor potential i att
göra jättefint där. Forngården är också en superfin granne. (Jag menar inte att man ska
rensa bort allt utan att ta hänsyn till ekologin.)

Svar till synpunktslämnare
Hej, tack för din synpunkt, som du säkert sett så har de påbörjat arbete i Mogärdeparken, det är också med i
planeringen att det ska fixas till bakom Witalaskolan, vet inte hur långt planeringen är på detta då det ligger på
proj-avdelningen.
Annika Henriksson (annhen) · 2019-09-19 09:05

Vetlandabäcken från dammen till Spinnaregränd har ju också en stor potential.
Sträckan mellan framför Svedbomshuset vid kanalen är helt igenvuxen och skulle
behövas fixas till.
Det har ju blivit så himla fint bakom spinnaren och Vetlandabäcken är värd att lyfta
fram på fler sträckor.
40930 2019-09-10 Vi på Högelundsgatan i Holsbybrunn saknar vår tidigare trevliga och vackra
KOMMUNLHUSPARK som ligger mellan Hagagatan..och Högelundsgatan. Idag är parken
igenvuxen med sly, en del träd har dött och tallarna är okristligt höga! Människor går
fortfarande igenom parken, genar till bussen eller till jobbet!
Varför måste det se ut så här när en park ska va som en oas att gå igenom i.
Snälla hjälp oss att få ordning i vår gata, det ligger även kvar asfalt och rullar sedan
fibern installerats
Kom och fixa innan Holsby börjar bli ett förfallet samhälle

Ytan är under diskussion för vad som ska göras efter att kommunalhuset revs för ett tag sedan. vi ska ta tag i den
när vi kommit fram till vad vi ska göra.
asfalten som ligger kvar efter fibergrävning är det Njudung energi som ansvarar för.
Ola Ljunggren · 2019-09-12 11:29

40958 2019-09-11 Hej!

Hej

Jag känner oro för kaoset som blir varje morgon utanför Tomaslundsskolan. Det är brist
på parkeringsmöjligheter vilket gör att bilar ställer sig lite här och var där de inte bör.
Tex på busshållplatserna. Där står då i vägen för bussar som också lämnar till 8.10 nu
när hela skolan har samma starttid. Bussarna blockerar vägen medan de väntar på sin
plats, och ibland kan inte de rätt parkerade bilarna komma ut för att bussen måste stå i
vägen, även synlighet till övergångsställen försämras när bussarna behöver stå still på
fel ställe och då blir det genast brist i säkerheten för de barn som ska gå över. Även
andra bilar som står fel försvårar synbarheten, hur litet fordonet än är. Skulle aldrig låta
mina barn gå ensamma över vägen där, något jag tyvärr ser många barn behöva göra
nu.
Det måste kunna lösas fler parkeringsplatser, och smidigare parkeringar. Fickparkering
är inte riktigt vad folk i en småstad klarar av tydligen. Och överhuvudtaget är 5
parkeringar längst med vägen tydligt i underkant mot antalet elever på skolan. (den
stora parkeringen fylls av personalen) Parkeringsböter är det många föräldrar som fått,
vilket känns onödigt fel. Många barn behövs följas in till kapprummet, av nervositet,
diagnos eller liknande. Finns det inte parkering så "måste" föräldern ställa sig utanför
rutorna. Få böter och tutande bussar efter sig. Vilken press och stress för dessa
föräldrar.
Ni måste ju lösa problemen innan olyckorna kommer!
Snart kommer snön och försvårar framkomlighet och köryta ännu mer.

Tack för er synpunkt.
Vi vet om att det är problematiskt vid skolan viss tid, men om alla följer de trafikregler som finns underlättar det
miljön, borde vara en självklarhet men tyvärr brister det på många platser. Har man barn som behöver följas till
skolan så är det föräldrarnas/förarens ansvar att stanna och parkera lagligt för att sedan lämna sitt barn på det
sätt man väljer och känns bäst för barnet. I framtidplanerna finns en ombyggnation av Tomaslunds skolan och det
är inte relevant att bygga parkering nu för att sedan bygga om igen, inte ekonomiskt försvarbart.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-09-26
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41106 2019-09-12 I tisdags hade eleverna skoljoggen. Det skulle serveras penne pasta med tomatsås och
grönsakslasagne. Det serverades aldrig någon pasta till hungriga elever. Varför?
Som förälder är man mån om att barnen ska må bra i skolan men i tisdags blev jag
orolig. Först skoljoggen och till lunch knäckebröd, pyttelite grönsakslasagne o en klick
tomatsås. Varför fick inte barnen någon pasta när det står i matsedeln?

Svar till synpunktslämnare
Hej!
Jag beklagar att maten tar slut, det är verkligen inte vårt mål. Kökspersonalen gör allt för att det ska vara så lagom
som möjligt när de tillagar och serverar mat i våra skolrestauranger. Idag när vi serverar två maträtter kan det
ibland vara så att den ena maträtten vid slutet av serveringen kan ta slut, oftast finns det då en maträtt kvar
(ibland också en rest från någon dag tidigare) + mjukt bröd, hårt bröd, grönsaker i 6-7 olika varianter och mjölk så
att man kan bli mätt ändå. Att maten tar slut kan bero på många olika parametrar men en av de vanligaste är att
eleverna inte riktigt kommer på den schemalagda tiden och köket har då inte koll på hur många som har ätit och
kommer att komma och äta, är det något evenemang tex skoljoggen så kan detta vara ett problem då eleverna
inte kommit på ordinarie tid och man trodde att alla elever hade ätit men så var inte fallet. Jag vet inte vilken skola
detta gäller så jag kan inte konkret kolla varför det blev så här just för dina barn.
Med vänlig hälsning Lena Ottosson, 2019-09-13

41119 2019-09-12 Träffen i Withalskolan 11/9 för att inte gå miste om bidrag till din förening.
Efter en trevlig inledning så släpps två bögar fram som man aldrig tror ska sluta att
prata, detta var en väldigt stor obehaglig tillställning för min del, det hör inte hemma
på en sådan här träff. Låt alla vara den de vill men sådana här föredrag ska vara
frivilliga att gå på, hade inte hört ett ord om detta innan.

Hej! I den inbjudan som skickades ut framgick det tydligt att programmet skulle omfatta en föreläsning om hbtqfrågor inom föreningslivet. Att du tycker att det är obehagligt att lyssna på två "bögar" är egentligen det enda
argument som behövs för ett programinslag av detta slag. Regelverket kring föreningsbidragen säger att en
förenings verksamhet "ska vara tillgänglig för alla och bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar,
jämställdhet, trygghet och är fria från alkohol, tobak, narkotika och dopning."En föreningsledare som ser på
homosexuella på det sätt som du gör är klart olämplig för sitt uppdrag i en förening som förväntar sig att få ett
ekonomiskt bidrag från Vetlanda kommun.
Med vänlig hälsning
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, 2019-09-17

41626 2019-09-13 Hej,
Tack för din anmälan. Jag meddelar tekniska kontoret att de får ta bort skräpet.
Någon har slängt ner delar av ett par cyklar samt en lastpall vid galjaberget, kantarellen. Med vänlig hälsning Pernilla Nordqvist, miljöinspektör 2019-09-17 16:07
Bifogar en bild.

