Synpunkt Vetlanda. Avser perioden 16 Mars till 15 April 2020
ID

73736

74408

Inskickat

2020-03-16

2020-03-20

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

Idag lagade några staketet som epa/Volvo-umgdomarna tagit sönder för länge
länge sen. Efter förra helgen låg skylten vid automaten avbruten & tillknycklad.
Den skylten fick en ny svart stolpe men är fortfarande bucklig. Se bilderna jag
laddat upp.
Securitas hänvisar till polis & polis hänvisar delvis till kommun eftersom det är ett
återkommande problem, kommun hänvisar till biografägaren. Rundgång
rundgång & åren går & går. Vet redan nu i början av veckan att det kommer öka
ännu mer på partyplatsen vid fint väder. Suck.... år ut & år in.... Skyltarna säger
fortfarande att det är parkeringsavgift dygnet runt & vanliga människor betalar
på dagtid & på kvällen vid biobesök. Men sen kommer dom små killarna som
aldrig borde fått ta körkort & intar parkeringen, skräpar ner, gasar ikapp, spelar
hög musik osv & är det rättvist???!!! 10-20 bilar fyller parkeringen & ingen
behöver betala eller ta hänsyn till boende runtomkring! Kör runt, kommer
tillbaka, kör runt, kommer tillbaka. Rundgång överallt. Aja.... spelar ju ingen roll
om man skriver hit, vaknar & ringer polis eller Securitas.... Helt meningslöst.
Betalar jag skatt för detta?! Plus all dålig sömn i flera år plus kostnad för att byta
ut familjens öronproppar då & då plus all jäkla frustration över att det
fortfarande är okej för dom här småkillarna.

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.

Kommer busshållplatsen vid tjustkulle att försvinna när det bli ny gång och
cykelbana.
Vi är faktiskt några som behöver bussen
som bor i närheten.
Tycker inte det blir säkert att gå eller cykla
I den trafiken och hastigheten på den gatan.

Hej
Tack för er synpunkt.
Busshållplatserna kommer inte försvinna utan vara placerade på samma läge som innan, ingen förändring.
Möjligtvis under ombyggnationen kanske hållplatserna tillfälligtvis förskjuts någon under en kort period.
Weronica Hedberg · 2020-03-24

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

ID
74472

Inskickat
2020-03-20

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

Hej!

Tack för dina synpunkter. Just nu pågår ett arbete där vi kommer att ta fram skisser på hur vi vill utforma vårt centrum. Vi
utgår från vår antagna centrumplan som finns att läsa på kommunens hemsida:
https://kommun.vetlanda.se/download/18.227b4b261606eb27c3bac559/1515048735253/Centrumplan%20Vetlanda.pdf
Förslaget om gångfartsområde finns med i centrumplanen och det är något som vi kommer att titta på när vi tar fram
förslag på utformning av centrum.
Björn Wiberg · 2020-03-30

För att få flera människor till centrum och affärer kräver det ett centrum där
människor trivs och kan stressa av.
Förslag att Storgatan från Sandströms till torget samt Vitalagatan från Willys till
torget blir gångfartsområde. Tomten som är vid Willys (där branden var) inköpes
av kommunen och det skapas en park, där det kan bli fint tillsammans med
vattenspegel av bäcken.
En uteservering kan vara möjlig för Waynes och Willys? Torget kan arrangeras
där folk trivs med uteservering mm.
Ett område i centrum mellan Sandströms till Willys där människor kan stressa av
och trivas.

74649

2020-03-23

Är det möjligt att förbjuda all obehörig trafik, ex.vis mellan kl. 21.00 och 6.00, från
Sandströms till Länsförsäkringar? Centrum skulle kunna bli mycket trivsammare
utan skränande högtalarmusik, motorbuller och avgaser. Som det är nu, kommer
det bilar med högtalarna på full volym, körande fram och tillbaka vid 3-4 tiden på,
framförallt, helgnätterna. Alla blivande uteserveringar skulle väl också gynnas av
det.

I nuläget finns det inga planer på att reglera trafiken på Storgatan-Vitalagatan på detta sätt. I praktiken blir det svårt
övervaka en sådan reglering då behörig trafik behöver kunna köra på sträckorna, boende, besökare mfl och därmed är det
troligt att efterlevnaden blir liten. Vi har denna reglering på helger på sidogatorna vid torget.
Björn Wiberg · 2020-04-06

74676

2020-03-23

Nu är barnen sugna på inlines på blå mattan i Östanskog. Har ni möjlighet att sopa
och ge mattan lite omvårdnad så är det guld värt. Jag vet att det är tidig vår men
det är så härligt att se när det är full aktivitet. Håller tummarna för att ni hinner
fixa mattan snart!

Ja äntligen är våren här, detta med blåa mattorna kommer vi se över inom det snaraste, det finns med i vår
planering. Annika Henriksson · 2020-03-25

74924

2020-03-25

Torget är som alla vet en mycket grå och tråkig plats och allt som inte är ut mot
storgatan upplevs av många som en bakgata.
För att snabbt skapa trivsel och binda ihop hela torget med centrum föreslår jag
att man placerar ut fler blomarrangemang på lämpligt avstånd runt hela torget.
Anser man det vara för mycket så åtminstone i de bortre hörnen framför Markis
& Gardinservice och Montico. Det vore heller inte fel med lite parkbänkar här
och där.

Tack för din synpunkt! Det är alltid bra att få in förslag och ideer på hur vi kan göra vårt centrum mer attraktivt. Det finns
en antagen centrumplan som beskriver hur vi vill arbeta med centrum. Den finns på kommunens hemsida:
https://kommun.vetlanda.se/download/18.227b4b261606eb27c3bac559/1515048735253/Centrumplan%20Vetlanda.pdf
Vi har precis påbörjat ett arbete där vi kommer titta närmre på centrum och torget utifrån det som står i centrumplanen.
Under året kommer vi att ta fram skisser på hur en utformning skulle kunna se ut.
Björn Wiberg · 2020-03-30

Man skulle även kunna rita upp spelplaner för brädspel på gatan. (Schack,
luffaschack, fyra i rad etc.) Alternativt skapa fasta sittplatser med bord för
ändamålet.
En annan tanke är att man monterar upp högtalare och spelar musik på t.ex.
tisdagar och lördagar
75568

2020-03-31

Varför gör ni inget åt att bilar står parkerade på infarten kyrkogatan 2, igår stod
det två bilar utanför p-platserna, hade ambulans eller räddningstjänst behövt
komma in fanns. Vems är ansvaret, har sagt till flera gånger men inget görs!
Linjerna till parkeringarna behöver målas! Helst innan det smäller!

Vi kommer be vår parkeringsvakt att bevaka platsen lite extra. Vi kommer också se över målningen.
Björn Wiberg · 2020-04-06

ID

Inskickat

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

75816

2020-04-01

Vore bra om någon kunde få fastighetsägarna som gräver sönder asfalten att
återställa den i det skicket som den var innan de började gräva. Detta gäller
Prästgatan 11 och Holmgatan utanför gaveln på Björkängsvägen 7.

Detta är med i säsongens planering och kommer att utföras senast maj månad.
Matti Rautio · 2020-04-06

75832

2020-04-01

Utgår från att Vetlanda Festen är inställd men kan inte någon information om
detta. Var hittar jag denna information?

Hej!
I dagsläget är inget beslut taget gällande Vetlandafesten. Om något beslut tas kommer informationen gå ut via kommunens
hemsida. Du är även välkommen att höra av dig hos oss på kontaktcenter om du har fler frågor.
Vänliga hälsningar
Steff Sten 2/4-20

ID
76220

Inskickat
2020-04-03

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

Hej
Nu måste ni ta tag i odlingslotterna vid Kvarndammen. Det ser ju ut som en
soptipp mitt i det vackra Kvarndammsområdet och inte minst i Mellangårdens
bostadsområde. Ta ner alla uppbyggda så kallade växthus eller lägg ner hela
området.
Ni har ju rensat och gjort rent och fint runt hela kvarndammen men glömt att
sanera odlingsområdet.

Hej!
Tack för din synpunk.
Vi är medvetna om problemet och det är ett pågående ärende.
Vi skickade förra veckan ut information till alla som hyr odlingslotter vid Kvarndammen och Stensåkra Kvarn att
till den 15 april på sig att städa upp på sina odlingslotter.
Alla byggnader över en meter ska rivas och all plast ska bort.
Så vi hoppas att det inom en snart framtid kommer se mycket trevligare ut.
Emma Lindström - 2020-04-06

76225

2020-04-03

Bioparkeringen är en träffpunkt för ungdomar med bilar med olagliga
avgassystem, extrema ljudanläggningar.
Mycket ungdomsfylleri.
Ljudnivån och störningsfaktorn är extrem. Varje eftermiddag, kväll och natt. Så
har det varit de tre år vi bott här. Ingen förändring har skett trots tidigare
påstötningar.
Finns det nån planering för att lösa detta extrema bullerproblem?

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.
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,
Steff Sten, kontaktcenter 2020-04-06

76485

2020-04-07

Vi är många i Landsbro som har ett önskemål att återvinningsstationen skall
flyttas från centrum i Landsbro.
Är ingen vacker syn att se i "centrum"
Och nu när Bykrogen öppnar upp vill helt säkert gästerna slippa lukten från den
intilliggande återvinningen.
Finns inte möjligen att flytta bort den till infarten till industriområdet? Är gott om
plats och är asfalterat vilket underlättar städning runt om.
Vore trevligt med ett vackrare centrum.
En parkering förbjuden utanför affärens ingång vore också på sin plats då det
finns allt för många lathundar som inte orkar gå några få meter från parkeringen
brevid.

Vi kommer titta på en alternativ placering vad gäller återvinningsgård. Vi kommer också stämma av detta med
kommundelrådet.
Björn Wiberg · 2020-04-14

76585

2020-04-07

Bakom Vetlanda kommuns avdelning vid Upplandavägen finns en liten bro över
till gångvägen vid Ringvägen.
Där, vet inte om det är bara en farbror eller flera, som lägger ut matavfall för att
mata fiskmåsar m m.

Tack för informationen, jag ska kika på detta.

Vet inte om det hjälper med en skylt om att matavfall inte ska slängas där men
kanske värt ett försök.

Annika Henriksson · 2020-04-15

ID
76592

Inskickat
2020-04-07

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

Blev så glad idag när jag gick förbi biografens parkering. Jag och min familj är
boende på Kyrkogatan och har lidit av denna lilla klick av ungdomar som fått
härja där i flera år! I måndags morgon gick en stackars man från Kjells
fastighetsservice och städade återigen parkeringen och jag tänkte på allt
snabbmatsskräp, flaskor och glassplitter, även ute på vägen och trottoaren som
dom får städa efter varenda helg. Tänkte också på helgen som var hur jävligt det
spelades och gasades/burnades, vi kunde återigen inte sova och har haft ett
helvete sommartid andra år. Kanske vi för en gångs skull kan sitta på uteplatsen,
sova med öppna fönster. Igår måndag vet jag inte hur många bilar som stod
parkerade, sa till min man redan på dagen att nu är det fint väder, nu börjar
helvetet och mycket riktigt. Förutom staket och biljettautomatskylt som dom rivit
ner tidigare så stod dom på stället och burnade hur länge som helst igår 6/4 så
del av väggen blev svart på biografen. Jag har hoppats länge att även Kjells ska
klaga på den nedskräpningen, det borde inte ingå i deras arbetsuppgifter att
städa efter hänsynslösa småungar! Och varenda gång dom kommer tillbaka så
slipper dom åka i sin egen skit och framförallt glassplitter för det är nån annan
som städat efter dom. Därför blev jag och min familj så glada i dag när vi såg
staket och stora cementblock! Ett av våra barn sa: Yeah mamma nu behöver vi
inte vara vakna på natten och ringa polisen mer.....

Fastighetsägarens beslut att blockera parkeringen var ett klokt initiativ som välkomnats både av de som bor i närområdet
och av andra som varit involverade i frågan.
Polis och kommun kommer gemensamt att arbeta för att motverka felaktiga trafikbeteenden, i enlighet med rådande
medborgarlöfte. Under året kommer ett nytt arbetssätt att implementeras och förhoppningen är att det ska ge ökade
möjligheter till att hitta rätt åtgärder om ett problem uppstår.

Troligtvis är det några andra stackare som råkar ut för detta nu om dom inte bara
flyttar ner till andra parkeringen nedanför biografens parkering men
förhoppningsvis går det inte 3 år till! Vi kan inte fatta att det är sant efter 3 års
helvete som påverkat hela familjen på olika sätt med sömn och att vi inte kunnat
sitta ute, ha fönster öppna när det är varmt osv och efter vissa helger knappt
orkat gå till våra jobb för vi haft så oregelbunden sömn. Det är galet att ett bolag
ska städa åt dom så dom bara kan börja om efter helgen. Och riktigt taskigt emot
andra som lägger i pengar på dagtid. Så otroligt glad men vågar inte ta ut
påskhelgen i förskott. Hoppas dom hittar nåt annat ställe nu för det är
fortfarande ett problem överhuvudtaget att ungdomar med hyfsat nybakade
körkort ens kör på det sättet som dom gör! Så Tack för åtgärd! Nu hoppas vi att
polisen ligger på lite extra för det är ändå inte okej att dom kör i trafiken på det
sättet och spelar så fasansfullt högt på nattetid där både äldre och barnfamiljer
faktiskt lever sina vardagsliv. Detta har påverkat oss så länge så behövde bara få
framföra mina tankar. Tyvärr har detta pågått för länge men bättre sent än aldrig.
Denna lilla klick av småkillar och fulla småtjejer kommer hitta en ny festplats och
mitt tips är att direkt vidta åtgärd och faktiskt visa att det inte är OK.

Med vänlig hälsning,
PAULA CLAESSON
Säkerhetssamordnare
2020-04-15

ID
76645

Inskickat
2020-04-08

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

Hej Vetlanda kommun!
I dessa tidet måste vi göra allt för att hålla våra 70 plussare inne och alla måste
hjälpas åt, varför stängs då inte torgdagen ner tillfälligt, det var väldigt mkt folk på
torget igår och många av dom äldre tänk en spridning på torget och sen är det
igång.

Hej och tack för din synpunkt.
Jag förstår helt och hållet din oro över risken att bli smittad på torget i dessa tider. Vi ALLA i samhället måste nu ta
gemensamt ansvar och hjälpas åt att begränsa smittspridning. Verkligen tänka på att inte vistas i stora folksamlingar om
det inte är absolut nödvändigt, och hålla avstånden till varandra.
Vetlanda kommun följer hela tiden folkhälsomyndighetens direktiv för att begränsa smittspridningen av covid-19 så långt
det är möjligt. Skulle strategin ändras och regeringen kommer med nya skarpa beslut om att införa hårdare restriktioner
som kan innefatta torghandel, så agerar självklart kommunen utifrån det.
Så länge det inte råder ett allmänt förbud i landet, att vissas i vanliga mataffärer, så kommer vi hålla stortorget öppet för
som vanligt.
Skulle det bli aktuellt med att stänga ner torget, så kommer vi då gå ut med den informationen på kommunens hemsida,
och samtidigt meddela den informationen till knallarna via brev.
Uppdaterad information angående Coronavirus (Covid-19) går att läsa på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19
Daniel Rudberg · 2020-04-15

76653

2020-04-08

Nu måste Vetlanda se till att få någon ordning på skyltfönstret vid
Överförmyndarenheten! När allt annat ställs in för "Vetlanda 100 år", kan man väl
visa något i dessa fönster. Låna av museet t.ex. eller låta estetelever göra något
fint.
Om du börjar gå från pizzerian mitt emot apoteksparken är det bedrövligt. En
"butik" med glasögon, nästa butik "Greats". Tur att motsatta sidan är lite mer
levande.

76731

2020-04-08

Regeringen har infört besöksförbud på boenderna för att skydda de svaga i
samhället från smitta. Känns inte som att syftet att inte få in smitta boenderna
har så bra förutsättningar att uppnås, inte när de som bor där kan gå till affären
som vanligt och träffa anhöriga. Bara de inte kommer in på avdelningarna. Vissa
anhöriga är ju väldigt oroliga och avstår all kontakt, men det spelar ju inte så stor
roll när inte alla ser allvaret. De som är "piggare" på ett boende går ju iväg själva
men de kan ju få med sig smittan tillbaka till de som är ännu svagare...
Ville bara ge min syn av något som jag upplever kan bli ett stort problem i
smittspridning på särskilda boenden av olika slag..

Hej!
Tack för din synpunkt. Gällande skyltfönsterna på kontaktcenter har vi nyligen bytt ut lite av bildarna och där hittar man
nu information om vilka andra aktiviteter som finns att göra i Vetlanda. Vi kan däremot inte ta ner allt om inställda
evenemang, då detta är enda sättet för vissa att få information om evenemangen blir av eller inte. Alla har tyvärr inte
tillgång till dator, och även dom måste få till sig informationen.
Vänliga hälsningar Steff Sten 2020-04-21

ID
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Svar till synpunktslämnare

76801

2020-04-08

Barn i Vetlanda kör med minimotorcykel på grönytor, gator och
gräsfotbollsplanen som ligger i förlängningen av Garvargränd i Vetlanda.
Man både störs av motorljudet och gräsplanen blir sönderkörd.

Tack för informationen.
Jag meddelar berörd person.
Annika Henriksson · 2020-04-20

76979

2020-04-10

Hej!
Bor väldigt nära Norrgådsskolan och det är ofta buskörningar på parkeringen på
kvällstid, oftast på helgen. Händer också att de är på fotbollsplanen och sladdar
vilket är synd för de ungdomar och skolbarn som faktiskt vill använda gräsplanen.

Hej!
Städning av parkeringen gör vi från parken sida på vardagar. Jättetråkigt med att det ska busköras och skräpas ner. Tyvärr
har vi detta bekymmer på flera ställen. Jag skickar över detta mail till Weronica som har hand om trafikmiljön!

Upplever också att det är väldigt skräpigt. Både på parkeringen men även
grönområdet/dungen upp mot cykelvägen. Vem ansvarar för att städa på
parkeringen?

Annika Henriksson · 2020-04-20

Förstår att ungdomar vill ha någonstans att vara men skräpet får de gärna plocka
med sig! Kanske polisen borde ta lite turer där på kvällar på helger för att ?visa
upp sig??
När ens barn på 5 och 8 år reagerar på allt skräp och säger att det inte är bra för
natur och djur så tycker man kanske att äldre borde ha samma kunskap i dagens
samhälle.

76991

2020-04-11

Jätte dammigt på parkering och Mossvägen Östanå. Svårt för de som har
andningsproblem och alla andra. Lika dant år efter år tyvärr.

Hej!
Tack för din synpunkt. Jag har vidarebefordrat din synpunkt till gata och park, och dom kommer nu titta på området och
se om någon åtgärd behövs och kan genomföras.
Vänliga hälsningar Steff, kontaktcenter

76992

2020-04-11

Gatlampa sönder på Mossvägen Östanå. Vid brevlådorna H efter parkeringen.
Brinner en liten stund slocknar, brinner igen .................

Hej!
Jag har varit kontakt med Njudung energi och gjort en felanmälan. Dom skickar det nu vidare.
Vänliga hälsningar Steff, Kontaktcenter

ID
77112

Inskickat
2020-04-14

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

Saknar fortfarande svar på synpunkt 73300.

Hej!
Då du valt att framföra dina synpunkter anonymt, har vi inte möjlighet att återkomma till dig med ett svar. Du kan då ta del
av svaret först när redovisning av inkomna synpunkter publiceras på kommunens hemsida (sker en gång i månaden).
Därav har du inte fått svar på förra synpunkten ännu.
Angelica / kontaktcenter

Är det meningen att våra utryckningsfordon ska användas som skolskjuts och för
egna privata ärenden och som servicefordon
vid idrottsevenemang?
Det kan ju inte vara speciellt svårt för er att få ansvarig att svara på detta.

77280

2020-04-14

Var på lekplatsen vid vasakiosken och vi saknar gungor där. Även sandlåda och
rutchkana vore ju bra.

Hej! Innan vi började rita Vegaparken gick vi ut med information om att arbete med att bygga om parken var på gång och
man kunde då lämna in synpunkter på hur man ville att parken skulle utformas. Önskemålen som kom in handlade om att
parken skulle hägnas in för att vara säker för barn, att man önskade sig grönska i parken, att där skulle finnas
lekmöjligheter och sitt möjligheter. De flesta önskemålen kring lek handlade om klätterlek. Vi pratade även med
äldreboendet, Vasakioskens ägare och förskolan som ligger intill parken för att få in synpunkter i från dessa kring vad man
önskade. Förskolan önskade sig primärt naturinspirerad lek då de har långt till en lämplig lekskog, äldreboendet önskade
sig en trivsamplats att sitta på och Vasakiosken en möjlighet för familjer och andra besökare att stanna i parken och äta sin
glass eller fika. Vegaparken är en mycket liten park i ett utsatt och trafikstört läge. Vi valde därför att sätta upp ett plank
för att minska buller och andra störningar från trafiken, vi tillskapade en torgyta för att göra det möjligt att stanna och fika
intill parken, borden som står här är tillgänglighetsanpassade så man kan komma in med rullstol och rullator. Vi valde
också att bygga lekmiljön så den integrerades i parken och göra den naturlik så som förskolan önskade.
Klätterutrustningen är därför byggd av en trähantverkare och en mer informell lekorm finns i närheten av sittytan så
mindre barn kan leka medan deras föräldrar fikar. Under våren kommer en perennplantering anläggas intill
plattläggningen så man kan sitta där och titta på blommor, fjärilar och bin. I parken finns även några större buskar att leka i
samt två plommonträd att plocka av till hösten. Är man sugen på mer traditionellt utformad lekutrustning så finns det en
lekplats 300m längre ned på Vasagatan där finns gungställning, rutschkana och sandlåda samt lite gungdjur, lekhus och
klätterlek. Man får även använda förskolans lekplats efter att verksamheten stängt för dagen.
Annika Lundwall - 2020-04-15
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Tycker att det är underligt att ni sammanslår förskolor utan vidare underlag eller
hänsyn till smittorisker, brandskyddet eller ventliationsapekt. Det gäller ju både
barn och vuxna som vistas på förskolan.
Förstår att man under dessa tider måste kolla på alternativ för förskolorna men
att man flaggsätter något som man hafsat och slarvat sig igenom utan vettigt
underlag verkar konstigt.Hur går tankarna kring spridning av vattkoppor,
magsjuka, ögoninfektioner osv? Barn ska tydligen inte bli så påverkade av covid 19. Men de kan ju likväl vara smittbärande. Hur resonerar ni kring att personalen
utsätts för än mer risk nu än tidigare?
Är det inte i så fall ett vettigare alternativ att när det väl slår till och det blir en
märkbar skillnad så får de barn som är 15-timmarsbarn som har vårdnadshavare
hemma faktiskt stanna hemma. Känns ju mer rimligt än det här!

Bakgrunden till att vi har sett möjlighet att samlokalisera förskolor är att antalet barn har varit mycket lågt. Vi överskrider
inte antalet barn som samtidigt kan vistas vid förskolorna enligt de försiktighetsmått som gäller. Vi har haft god tid att
planera och organisera för samlokaliseringen under en vecka innan förskolorna gick samman.
När det gäller risken för smittspridning ser vi inte den som ökad med anledning av förändrad organisation. Det är endast
friska barn och personal som ska vara i förskolan och vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. För
personalens del sker löpande risk- och konsekvensanalyser.
Vi framför en vädjan till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga att om möjligt ha sina barn hemma.
Ingela Nyberg · 2020-04-16

