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67488

2020-02-13

Utanför biblioteket i Vetlanda finns en liten rökförbudsskkylt som är felvänd, då
den är vänd inåt. först när man är på väg ut ser man den. Här råder enligt lag
rökförbud, men det finns INGA skyltar om förbudet, när man är på väg in i
biblioteket. Dags att agera nu! För övrigt borde skyltar om förbud också sättas
upp i vardera ände av arkaden/gången. Tyvärr är det många som bryter om
rökförbudet. När det blåser åker röklukten in i biblioteket. Många barnfamiljer
passerar ju där, så en uppryckning behövs. Stackars personal som hela dagarna
ska stå ut med stanken...

De skyltar som sitter på stolparna i arkaden vid biblioteket är vända inåt eftersom de personer som står utanför
biblioteksentrén och röker oftast står med ryggen mot entrén och tittar utåt. När dessa skyltar sattes upp fanns det
dessutom rökförbudsskyltar klistrade på entrédörrarna, så att det syntes från båda håll. Nu verkar dessa skyltar vara
bortplockade och vi ska se över hur vi kan komplettera skyltningen. Trots noggrann skyltning är det tydligen svårt för
rökare att inse förbudet och det är mycket svårt att vidta några ytterligare åtgärder än att informera om förbudet. Om en
person trots tillsägelser röker ska den avvisas, det finns dock ingen rätt att avlägsna en person som röker; det får endast
polisen och ordningsvakter göra. Att få poliser och ordningsvakter till att åka på denna typ av "brott" är lättare sagt än gjort
och om det skulle ske är rökaren sedan länge borta. Vad som gäller för polishuset och bowlinghallen får respektive
fastighetsägare svara för.

Visst är det bra med luftkonditionering. Men oljudet behöver väl inte vara på
jämt? Det är så skönt när oljudet någon gång stängs av.
Vid sopstationerna slängs ofta fullt brukbara föremål- Kommunen borde
återuppta möjligheten att plocka med sig saker som andra ej vill ha. Det
fungerade ju så tidigare på Flishult.
Ordna med en alternativ anslagstavla, där privatpersoner kan få möjlighet att
sätta upp information om olika evenemang. alla har ej digitala möjligheter.
Hur är det med tomgångskörningen? Är väl högst 3. min som gäller. Här kunde
väl parkeringsvakter få ha utökat ansvar. Det slarvas mycket med
tomgångskörning. Behövs givetvis sättas upp skyltar om vad som gäller!
Varför snålar ni in på kommunfullmäktiges handlingar? Flera åhörare har vid
flera av kf:s möten blivit utan papper. Sen är det så snålt längre ner vid
åhörardelen.
Politikerna borde visa sig mera bland folket. Vid högtidliga sammankomster är
det mest bara "envägskommunikation". Fram för flera informella möten.
Kommundelsrådet hör man knappt aldrig något från. Har de gett upp kanske..?

Joakim Öhman, 2020-03-02
Det är tillåtet att stå på tomgång i max en minut i hela kommunen. Information om reglerna finns på skyltar vid infarterna
till Vetlanda och ska finnas vid infarterna till de större samhällena i kommunen också. Tack för din idé om att ge
parkeringsvakten utökat ansvar. Vi tar till oss det och får diskutera vad som är möjligt. Tyvärr finns det ingen möjlighet till
bötfällning men man skulle kunna dela ut information till de som gör överträdelser. Det är bara polisen som kan ge böter
för tomgångskörning.
Pernilla Nordqvist, 2020-03-02
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67182

2020-02-11

Gånggtunneln under 47:an vid Flugeby är överfull med vatten igen ,det gör att
vuxna och barn går över 47:an vilket känns mycket farligt.Känns väldigt akut att
göra något åt det innan det händer något.

Hej.

Jag bor i Bäckseda (gillessalen) och går i stort sett varje dag med barnen till
förskolan/skolan! Jag upplever att övergången på ryningsvägen skulle behöva
ett övergångsställe! Ibland stannar bilarna och släpper över oss gångare och
ibland inte, detta leder till osäkerhet för alla! Vet att övergångsställe kan orsaka
mer olyckor än om det inte skulle finnas ett övergångsställe men en övergång
här skulle även minska hastigheten på bilarna som passerar då de kör väldigt
fort!
Hoppas ni tar till er min synpunkt och att jag får återkoppling på min tanke!

Hej
Tack för er synpunkt.
I nuläget finns inga planer på att göra om passagen , den är byggd med fartdämpande avsmalning så möte kan inte ske,
sikten är relativt god, belysningen är förstärkt, ingen hög trafikmängd ca 1200 frdon per dygn, så övergångställe anses inte
nödvändligt. Rent säkerhetsmässigt så är det snarare så att det är säkrare med passage än övergångställe, båda parter blir
mer observanta, försiktiga och samspel måste ske. Nya övergångställen byggs främst där trafikflöderna är större och där
gåendes framkomlighet verkligen ska prioriteras.
Weronica Hedberg · 2020-02-27

Hej! Nu när Withalaskolan fått en stor fin restaurang varför låta
mogärdeeleverna äta på papperstallrikar och äta i annan lokal på mogärde när
de skulle kunna gå till Withalaskolan och äta? Det hade ju varit jättebra början
och få in dem på Withalaskolan. Alla ska ju ändå få rum där sen.

Hej!

68379

2020-02-18

68924

Detta åtgärdades vecka 8.
Matti Rautio · 2020-03-04

Tack för din synpunkt. Du ställer en mycket relevant fråga.
Det finns två huvudskäl till varför högstadieeleverna på Mogärdedelen inte äter på Withala.
Första skälet är att de flesta klasserna har en lunchrast på 30 minuter.
Vi har bedömt att det blir en ohållbar lunchsituation att ta sig till och från Withala och hinna äta på den tiden.
Vårat andra skäl är att om alla våra 200 elever på Mogärdedelen ska skynda sig till och från Withala
tror vi att de skulle välja att korsa Nygatan som är relativt hårt trafikerad. Vi vill inte utsätta våra elever för den risken.
När vi frågar eleverna om vår provisoriska matsal svarar de att de tycker att den är lugn och trivsam.
En positiv följd av att vi äter på något mindre papperstallrikar är att eleverna nästan inte slänger någon mat.
Med vänlig hälsning, Åsa Wernersson Thor
Bitr. rektor, Withalaskolan, 2020-03-04

69038

2020-02-21

Jag börjar bli orolig för utebliven sotning. Tidigare har vi sotat våra kakelugnar
två gånger per år. Det tyckte sotaren senast var lite onödigt så vi bestämde att
göra det en gång per år. Det var senast 2017.11.30. Sedan dess har det inte
sotats. Visserligen var det folk här från Höglandets räddningstjänstförbund och
kikade ner i skorstenen och tyckte det så ok ut. Det var i augusti 2019. Hur
igensotade kakelugnarna var kan de ju inte se.
Mina frågor är:
Varför är inte upphandlingen klar så sotningen kan komma igång?
Vems ansvar är det att sotning sker?
Om det är mitt ansvar, ska jag då försöka hitta en sotare privat?
Hur gör jag om spisfläkten behöver rengöras?

Sotning kommer att aviseras ut. Just nu ligger vi efter i vissa områden, är man orolig kan man ringa till Stefan 0383-46 77 79.
Varför är inte upphandlingen klar så sotningen kan komma igång?
Svar:Politiken har beslutat att sotningen ska skötas av räddningstjänsten.
Vems ansvar är det att sotning sker?
Svar: Räddningstjänsten. Avisering om sotning sker per automatik.
Om det är mitt ansvar, ska jag då försöka hitta en sotare privat?
Svar: Det är inte ditt ansvar. Det är räddningstjänstens ansvar.
Hur gör jag om spisfläkten behöver rengöras?
Svar: Ring Stefan 0383-46 77 79, sotning av spisfläkt är inte lagbunden.var: Det är inte ditt ansvar. Det är
räddningstjänstens ansvar.
Hälsningar Stefan, Höglandets räddningstjänstförbund. 2020-02-28
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Det finns ett stort behov av marklägenheter i Landsbro. De äldre som vill sälja
sitt hus och istället på i lägenhet vill gärna på på markplan och där är inte
utbudet så stort. De lägenheter som finns är attraktiva (Österdalsgränd) och
lång kö på .

Hej!

Exempel på lämpliga tomter för byggande är Valåkravägen (bra med närheten
till Brobygården, vårdcentral och apotek) och Näckrosvägen (naturskönt).
Kommunen kunde erbjuda byggbolag dessa tomter för lägenhetsbyggnation.
Men i mitt tycke gör kommunen ingen reklam för byggande i Landsbro. Orten
har bra skola, affär, snart restaurang, vårdcentral, apotek m.m.
Landsbro ligger nära Vetlanda, Sävsjö, Nässjö och Eksjö

Tack för din synpunkt!
Vi har förstått att det finns ett intresse av att hyra marklägenheter i Landsbro. Vi har tomter färdiga för försäljning på
Näckrosvägen, som du nämner, och på Skogsvägen. Dessa tomter finns med på kommunens hemsida under lediga tomter
och vi säljer mer än gärna dem till de som vill bygga. Vi har dialog med husföretag och exploatörer även om dessa tomter
när vi har kontakt, men intresset är tyvärr lågt att investera utanför centralorten. Det hänger mycket ihop med att
andrahandsvärdet på hus är lägre i kransorterna runt Vetlanda och att bankerna då är tveksamma att låna ut pengar för
investeringar. Det är ett problem. Enstaka tomter har ändå sålts i kransorterna på senaste tiden, men inte för
lägenhetsbebyggelse. Vi tar med din synpunkt och ska se över hur vi bättre kan marknadsföra tomterna vi har i Landsbro
och övriga orter.
Med vänlig hälsning Pär-Olof Högstedt, 2020-02-27

70355

2020-02-28

Man kan tro att det gäller långtidsparkering på Tomasgatan, skicka dit p-vakten
direkt de har ju stått där minst sedan i tisdags 25/2 då snön kom och det är
betydligt mer än 24 timmar som är regelverket.

Hej
Tack för er synpunkt, övervakningen får kontrollera detta området så fort tillfälle ges.
Weronica Hedberg, 2020-03-02

70543

2020-03-01

Hej
Om man nu ska göra omlastningsspår till järnvägen så är det väl bättre att lägga
det på den sidan av stan som har en utgående järnväg. Dra tågen genom
Vetlanda känns inget vidare smart när det är plankorsningar som fälls manuellt,
och står man och väntar så tror man att tåget passerade Ekenäs eller Holsby när
bommarna går ner. Varför inte lägga spåret vid Norget nära Västerleden och där
industrin finns så slipper man ju biltrafiken också.

Hej och tack för synpunkten.
Platsen är vald efter flera överväganden och är också utpekad i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för
Vetlanda tätort. När platsen valts har hänsyn tagits till befintliga förhållanden som infrastruktur, både väg och befintligt
järnvägsspår, samt tillgång till mark för omlastning. Ditt förslag har också fördelar som du pekar på, men vi har trots allt
fastnat för det alternativ som finns i den Fördjupade översiktsplanen.
Jan-Åke Johansson,2020-03-04

70773

2020-03-02

Efterlyser svar på synpunkt 64900 som lämnades in 1:a februari.

Hej!
Anledningen till att synpunkten inte publicerats är att den innehåller personliga uppgifter.
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat ett ärende och gör tillsyn på detta.
Med vänlig hälsning Angelica / Kontaktcenter 2020-03-02

71202

2020-03-03

Se till att ?askbehållaren? försvinner från bowlinghallens entré i Vetlanda.
Hemskt med alla fimpar utanför. Här tvingas barnfamiljer passera genom passiv
rökning, som också dödar.
Gällande stora parkeringen bakom bion i stan. Träbrädorna som gränsar i
riktning mot Storgatans baksida är hemskt trasiga. Dags att det röjs upp och
lagas snarast.

Det är fastighetsägaren eller den som disponerar en lokal som har ansvar att se till så rökförbudet följs. Denna fastigheten
ägs inte av Vetlanda kommun. Detta gäller även parkeringen vid biografen. Jag har mailat till de berörda, och framfört
synpunkterna.
Vänliga hälsningar, Anna, Kontaktcenter. 2020-03-03
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71210

2020-03-03

Önskar bättre anpassning vid övergångsställen för rollator.

Hej
Tack för er synpunkt. Kan i nuläget inte säga när den något större ombyggnationen kommer ske i centrum, då dessa
önskemål tas i anspråk. Nu blir det mest åtgärder gjorda i samband med att en ombyggnation behöver göras för annat
ändamål och då göras även funktionsförbättringar i samma projekt. En del i detta är ekonomifrågan, om man gör
förbättringar nu och sedan ska allt göras om inom en överskådlig framtid, blir det inte ekonomiskt hållbart.
Weronica Hedberg, 2020-03-05

71292

2020-03-03

Vid kommunens idrottsentréer i Vetlanda borde snarast rökförbudsskyltar
sättas upp. Här passerar ju massor av ungdomar och barnfamiljer. T.ex. vid Iscar
Arenas publikentré omgärdas ju in- utgången av sidoväggar, som gör att
cigarrettröken håller sig kvar. Enligt lag råder numera rökförbud vid offentliga inutgångar. Se till att detta efterlevs.

Tack för en klok synpunkt. Vi kommer i dialog med verksamheterna att se över skyltningen vid våra idrottsanläggningar och
vid behov sätta upp skyltar om rökförbud.
Joakim Öhman 2020-03-05

71513

2020-03-04

På en adress i Vetlanda står det nästan jämt en bil på trottoaren.

Hej
Tack för er upplysning, övervakning kommer kontrollera platsen så fort tjänstgöringen är verksam.
Weronica Hedberg, 2020-03-11

71740

2020-03-05

Hej!
När man kommer på Norra Bollgatan och ska svänga vänster in på Storgatan
mot centrum så är det dålig sikt.
Det är ofta det står skåpbilar parkerade på Stjärnans sida och när de är
parkerade långt bort på parkeringen närmast Norra Bollgatan så ser man
ingenting om man inte kör ut en bit i gatan. Bilarna som kommer från centrum
gasar ofta på och kommer rätt fort när de är vid korsningen.
För att undvika detta så kör jag ofta Kyrkogatan/Kullgatan till rondellen istället
då den känns säkrare.

Hej
Tack för er synpunkt.
Vi förstår att denna korsning kan skapa osäkerhet och den är inte helt optimal, men i nuläget har vi inga åtgärder planerade
för denna korsning. I vissa korsningar är sikten begränsad och då måste hastighetsanpassning ske,
väjningspliktsmarkeringen är placerad långt fram i korsningen, så i denna korsning behöver man åka fram sakta för att som
förare kunna göra säkra bedömningar. Bra att ni hittat alternativ till N. bollgatan när man tycker situationer är något
komplicerade. Cirkulationsplatser är ur trafiksäkerhetssyn en bra korsningsplats för fordon.
Weronica Hedberg, 2020-03-17

72055

2020-03-06

Vad är det för regler i staden om lösa hundar? Själv gillar jag inte lösa hundar på
gång- och cykelbanor.

Hej
Enligt våra lokala ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade på offentliga platser, vilket en gång- och cykelbana är.
Det är polisen som är tillsynsmyndighet av detta.
Vänliga hälsningar
Jessica Olsson ,2020-03-09

72178

2020-03-06

Hej! Nu när Vetlanda fyller 100 år skulle jag tycka att det vore roligt om det kom
ut ett nytt vetlandaspel! Jag gillar att spela det gammal vetlandaspel men det
nya kommer nog vara roligare eftersom jag skulle känna igen företagen.

Tack för din synpunkt!
Vilken bra idé att uppdatera och göra ett aktuellt Vetlandaspel. Jag har hört runt lite och det är ett uppskattat spel.
Jag har framfört din önskan, så nu hoppas vi på att någon tar sig ann detta.
Vänliga hälsningar Anna, kontaktcenter, 2020-03-12
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72179

2020-03-06

Hej! Spelar det någon roll om en skola/förskola är privat eller kommunal när det
gäller hastighetsbegränsning? Utanför Vetlanda friskola och solstrålen förskola
kör bilarna alldeles för fort. Hastigheten borde sänkas med tanke på alla barns
säkerhet. Ett övergångsställe borde också finnas när barnen kommer från
kantarellområdet via bron över ån för att göra en säkrare väg till och från
skolan/förskolan.

Hej
Tack för er synpunkt.
Kommunen kommer tittar på möjligheten att anlägga någon form av passage/övergång på Upplandavägen mellan Ågatan
och Wilhelm Petris väg för att trafiksäkerhets stärka stråket för de oskyddade trafikanterna som korsar Upplandavägen.
Åtgärderna kommer ha viss hastighetsdämpning som förhoppningsvis leder till bättre hastighetsanpassning.
Weronica Hedberg · 2020-03-11

72180

2020-03-06

Hur går det med arbetet av cykelvägen på gammal järnvägen mellan Korsberga
och Vetlanda? När beräknas den vara klar?

Hej!
Tack för din synpunkt!
Vi håller på och har hållit på länge att diskutera frågan med Trafikverket som äger banvallen. För kommunens del försöker
vi få till en nyttjanderätt på banvallen efter att Trafikverket rivit bort räl och slipers. Vi är dock inte i mål med frågan än och
jag kan tyvärr inte ge dig ett svar på när det i sådana fall kommer vara möjligt, det hänger helt på Trafikverket.
Med vänlig hälsning Pär-Olof Högstedt 2020-03-09

72185

2020-03-07

Vem och varför har cykelstället och sittbänken tagits bort utanför Swedbank ?
Det kan väl inte vara för det nya fikets skull för det fanns inget som hindrade
dom när det fanns där, vid fint väder var det oftast många som satt där. Nu när
det pratas så mycket om gångstråk i centrum av Vetlanda så är detta ett steg i
fel riktning.

Denna yta är tänkt att Espresso House ska kunna nyttja som uteservering. Gångstråk och cykelstråk ska gå som idag och
uteserveringen ska ligga emellan.
Björn Wiberg · 2020-03-09

72194

2020-03-07

På en tomt på vägen upp mot Stora Sälleryd så är det ett antal Hägn på Mark
som kommunen äger, runt dessa hägn är det taggtråd som delvis ligger på mark
under gräset och delvis hänger på stolpar.
Har vid ett flertalet tillfällen sett rådjur , harar och rävar som sprungit rakt in i
dessa.
Har även en Hund som även han sprungit in i dessa och rivit upp lite sår.
Detta är ett stråk där mycket folk promenerar runt både med och utan Djur. det
hade varit väldigt bra om kommunen kunde ta bort dessa taggtrådar.

Hej!

72626

2020-03-10

Nu när vi fått en massa nya snygga skyltar som hänvisar till olika ställen i
kommunen så vore det på sin plats att det avsätts tid och arbetskraft på att räta
till alla sneda och lutande vägskyltar i centralorten, som det är nu ser det för
tråkigt ut, skärpning.

72915

2020-03-11

Varför finns det inga parkbänkar i Vetlanda vintertid. Vid längre sträckor
behöver man ibland sätta sig för att vila, detta är nu omöjligt. Med denna milda
vintern borde det inte vara några problem. Har lämnat denna synpunkten
tidigare men inget händer.

Tack för att du hörde av dig om detta!
Det ligger tyvärr en del nedrasad taggtråd ute kring gamla åkertegar lite här och var där det inte betas eller odlas längre. Så
är fallet här också då tegarna är så försumpade. Vi har sökt bidrag för att göra om delar av de gamla åkrarna till en våtmark,
en damm och då passar vi på att städa bort den gamla taggtråd som finns här.
Med vänlig hälsning Pär-Olof Högstedt · 2020-03-13

Nu har vi åtgärdat de skyltar som rapporterades.
Emil Bergdahl, 2020-03-17

Hej, vi har inne bänkarna på genomgång mm. Vi kan inte ha dessa ute under vintern, blir det snö så är de i vägen! Så tyvärr
kan vi inte vara till hjälp där. Annika Henriksson ,2020-03-11
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Infocenter ja vad är det, så säger de flesta då man för det på tal. Varför inte
presentera det lite närmare för våra kommuninvånare med ett flygblad till
samtliga hushåll i Vetlanda kommun där man lite närmare presenterar var och
en som arbetar där och vad de har för arbetsuppgifter för infocenter ska väl
vara kommunens ansikte utåt om jag förstått det hela rätt.

För att börja från början, Infocenter finns inte längre. Från årsskiftet har vi ett Kontaktcenter där vi tar hand om alla
obokade besök till kommunen och alla telefonsamtal som går till växelnumret 0383-971 00. Vår ambition är att svara på de
flesta frågorna utan att hänvisa eller koppla dem vidare. En kundtjänst helt enkelt.

Hejsan, hur ställer sig skolan till att elever som varit i riskzonerna är o skolan
efter bland annat skidsemestrar? Är det inte skolans ansvar att säga till folk att
va hemma i 14 dagar eller är det enbart eget ansvar som gäller? Mvh orolig elev
som sett elever från smittområden i skolan

Grundprincipen gäller att är du frisk skall du vara i skolan och om du har symtom på framförallt förkylning skall du vara
hemma. Det gäller oavsett var i världen du har rest. Vi följer folkhälsomyndighetens rådgivning och där rekommenderas
ingen generell hemmavaro för människor som varit exempelvis i Italien.
Finns det oro för smitta på grund av du tillhör riskgrupp eller att du anhörig som tillhör riskgrupp skall du kontakta din
skola.

Vi jobba på många sätt med att marknadsföra oss - vilka vi är, vad vi gör och var vi finns.
Hälsn. Annelie Jönsson, kommunikationschef, 2020-03-20

Henrik Wågesson, 2020-03-16
73486

73508

2020-03-15

2020-03-15

Bions parkering. 06.45 slutade den sista bilen att spela hög musik. Ingen
polisnärvaro. Hela natten har dom kört o spelat o som dagt, den siste la ner nu
precis innan 06. Jobbar i morgon igen. Letat annat boende sen i höstas pga
ENDAST bioparkeringens festplats!!! Har nära både till jobb o skola men fixar
inte detta längre!!! Inget vuxenansvar från NÅGOT HÅLL, detta är ju inte ett nytt
problem precis..... Ännu en helg förstörd på grund av denna oregelbundna
sömn. Vad är det som är så svårt att förstå? Det började bli en samlingsplats för
TRE år sen och det pågår fortfarande diskussioner om vems ansvar o om det
ens är ett problem!!! För den som inte bor i detta kvarter är det säkerligen inget
problem. Pallar inte ringa varken Securitas eller polis längre!!! Seriöst, TRE år
har vi sovit dåligt. Min sambo är sjukskriven. Barnet o jag har varit uppe i natt.
Baslådor o bilar har dom råd med men rent jävla hyfs finns inte. Småpojkar och
INGEN REAGERAR EFTER 3 ÅR????

Under året kommer kommun, polis och andra involverade aktörer påbörja ett arbete med orsaksanalys för exempelvis den
här frågan. Orsaksanalysen är en viktig del av samverkan inom det brottsförebyggande arbetet och innebär att involverade
aktörer tillsammans försöker hitta de bakomliggande orsakerna för att kunna sätta in åtgärder som ger största möjliga
effekt.

Som tidigare nämnts i ärende nr. 70355 betr. bilen som står parkerad på en
adress i Vetlanda så har den stått där minst sedan 25:e februari utan att ha blivit
flyttad vilket på pekades tidigare i ärende nr. 70355 så det är hög tid att den får
en p-bot.

Hej
Tack för er synpunkt.
Övervakningen har detta på sin lista och så fort övervakningen tjänstgör så kommer detta kontrolleras igen. Dock är det
många platser som ska övervaks i hela kommunen och det är inte alltid enkelt att picka in rätt tid och plats för att se
regelbrott som begås.
Weronica Hedberg, 2020-03-17

Under rådande omständigheter (Covid-19) ligger planering av detta även på is men förhoppningen är att arbetet ska kunna
påbörjas under 2020. Om du har förslag på åtgärder eller på annat sätt vill vara delaktig i arbetet är du välkommen att
kontakta kommunens säkerhetssamordnare via e-post.
Med vänlig hälsning, Paula Claesson
Säkerhetssamordnare, Höglandets räddningstjänstförbund. 2020-03-23

