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95511

2020-08-16

Vägen upp till nya området vid Himlabackarna måste göras om. Strax ovanför
Ö&B är det en kurva. Den lutar plus att precis där ska man svänga in eller ut från
Fjärilsvägen. Här kommer det ju att vara mycket trafik sen när alla hus är byggda
och förskolan klar. Hur är det tänkt? Bra att tänka innan det sker en olycka!

Vi har planerat att bygga ett par farthinder längs sträckan mellan Fjärilsvägen och Eckerdavägen. Hastigheten planeras
samtidigt att sänkas till 40 km/h. Åtgärderna kommer att påbörjas denna hösten.
Björn Wiberg · 2020-08-24

95512

2020-08-16

Om man går till Rusta så får man gå på vägen för det finns ingen trottoar dit.
Farligt då man går med barn. Har fått gå på gräset men det går ju inte vid snö. Hur
har ni tänkt med säkerhet här? Även att gå till övriga affärer på andra sidan
(Intersport med mera) finns inget riktigt övergångsställe. Alla kommer inte med
bil.

Vi försöker alltid dra fram trottoar eller cykelväg till fastighetsgräns sen är det fastighetsägarens ansvar att anordna gångoch cyklelvägar inom området. Just vid Rusta saknas en anslutning och vi ska se över möjligheten att anordna en sådan. Vad
gäller Nydalaområdet (Intersport Jysk mfl) så finns det en anslutning men parkering och gata ligger på fastighetsmark. Vi
kommer lyfta synpunkten med fastighetsägarna.
Björn Wiberg · 2020-08-24

95513

2020-08-16 13:49:58

Kommunens problem sista tre åren har ju varit de ca 15 fordon som förstör kvällar
och nattsömn för många invånare.
2019 mycket i centrum, bla. saga parkeringen
nu 2020 är det många fler, större problem som sista månaden har hamnat på
folketsparks parkeringen.
Lördag 15/9 - bedrövlig.
Smällare, provocerande ljud, MYCKET hög musik, denna kväll 21-02.30, trots att
polisbilen var där flera gånger.
Vi är många grannar som nu inte längre ringer 114 14 utan måste ringa 112 för att
det är ett pågående brott som sker...

Detta är en rent polisiär fråga. Så vi rekommenderar dig att fortsätta kontakta polisen om ditt ärende. Vi har haft ett par
möten med boende, polis, räddningstjänsten och politiker där vi tillsammans försöker hitta lösningar på problemen. Polisen
och även räddningstjänsten har ökad närvaro på platserna. Kommunen har skyltat stannade/parkerings-förbud nattetid. Vi
följer kontinuerligt utvecklingen genom kontakt med polis och räddningstjänst.
Björn Wiberg ·/Kontaktcenter

Att lämplig tjänsteman inom gata/park/social får detta under veckan så att ni kan
ha möten med ordningsmakten före nästa helg 21/8-20 om lösningar, även starta
en diskussion med våra politiker
95958

2020-08-18

Ett brunnslock som slår varje ggn en bil kör över det. Är ju mkt trafik på storgatan
så det är ganska irriterande! Är vid övergångsstället Storgatan. Ett fyrkantigt lock.

Hej
Lock byttes på brunnen den 24/8-20
/Fredrik
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96657 +
102508

2020-08-19

Som jag tidigare skrivit om planbestämmelserna, så redovisa ärendet utan
personuppgifter för det är väl ingen hemlighet hur problemet ska lösas, är det
svartbygge eller har någon givit bygglov på felaktiga grunder? Nu glömmer vi
specifika fastigheter och ägare, vad jag vill ha svar på är om kv. Berghällens
stadsplanebestämmelser är ändrade eller gäller det som fastställdes 1976-06-11
???

Eftersom du har nämnt specifika fastigheter har vi inte publicerat något svar pga GDPR
Planbestämmelserna gäller.
Miljö- och byggförvaltningen har upprättat tillsynsärenden på detta. Tillsysnsärenden kan i vissa fall dra ut på tiden på
grund av att fastighetsägare måste få tid på sig att åtgärda detta och sedan kanske ärendet tas upp i miljö- och
byggnämnden.

96690

2020-08-19

Skall man verkligen behöva få reklam på sin bil när man är och handlar? Är det
lagligt?

Julia Lennartsson · 2020-09-17
Maxi är en privat parkering därav kan inte kommunen göra något i detta ärende.
/ Susanne Weinfors · 2020-08-27

Idag 2020-08-19 runt 18:00 hade nån från "Gym Vetlanda" vart o lappat varenda
bil, nu flyger det runt reklamblad på hela parkeringen.
Jag förutsätter att nån tvingar dem att städa upp skiten, det blir bra träning för
dem antar jag.
98484

2020-08-25

Pratar inte Njudungsenergi med Vägverket?
Idag 25/8 målades mittlinjer mm på Vetlandavägen samtidigt som det ska grävas
upp för byte av huvudvattenledning.
Samma sak i våras när när det gjorde vitt och fint på Brobyvägen två dagar innan
nyasfaltering.

Hej
Otur när inte olika instanser pratar med varandra. Som svar på frågan så har Njudung Energi AB sökt tillstånd hos
Trafikverket för grävning i deras väg. Tillstånd har vi fått så dom känner till detta. Deras entreprenör NCC som sköter
underhållet känner också till detta eftersom vi genom Tekniska Kontoret använder deras tjänster med TMA skydd och
vägavstängningar. Varför man målar väglinjer när samtliga inblandade känner till vad som skall ske vet jag faktiskt inte. Ev
finns svaret hos NCC. / Jonas Lager · 2020-08-27

98848

2020-08-26

Eftersom det är väldigt många år sedan jag besökte Klinte Kraftverk så bestämde
jag mig för att ta bilen dit, körde som vanligt väg 894 mot Tångerda och när jag
kommer till Fageräng tar jag av åt Klinte efter en kort stund kommer jag till
vägskylten Klinte 1 och strax därefter möter jag vägskylten, trafik med fordon
förbjuden? samt en tillägsskylt, privat väg? hur länge dessa skyltar varit där vet jag
ej eftersom det är många år sedan jag åkte här. Min fråga är om de två sista
skyltarna verkligen har en laglig förankring eller om de ska tas bort för hur annars
kommer man till Klinte?
På den bif. kartan ser man var skyltarna finns någonstans.

Det är en privat väg så kommunen kan inte göra något i detta ärende.
Matti Rautio · 2020-08-27 09:35

99472

2020-08-28

Ni bör lära era anställda lite trafikvett när dom kör kommunens bilar och liksom är
ansiktet utåt. Till exempel att man inte ställer sig på familjeparkering, utan att
man spar dom till barnfamiljer för att minska olyckor. Oavsett om föraren är
mansbebis eller ej, så har han väl antagligen körkort och bör veta detta. Säkerhet
före lathet!

Hej!
Jag har framfört detta till berörd personal.
Mvh Emil
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99981

2020-08-31

Parkeringen vid folkets park har blivit ett tillhåll för epatraktorer, andra bilar och
ungdomar som spelar jättehög musik långt in på natten.Hela områdets parkering
och gräsytor är fullt med krossade flaskor, burkar och plastpåsar, som vi tycker de
borde ta med hem eller lägga i kommunens sopkärl. Många Vetlandabor har detta
som gångväg. Förvånad att föräldrar inte kan tala om hur man uppträder i fria
naturen. Detta borde polis och kommun ta tag i annars fortsätter det ännu längre.
Boende och vandrare är många som ser och hör detta.

Vi känner till problemet. Vi har träffar med polis, räddningstjänst och boende där vi stämmer av läget och försöker hitta
lösningar för att minska störningarna.

Mvh Vetlandabo

100077

2020-08-31

Att lägga hundbajs i på Östanåvägen och Friluftsvägen..
Vi ville gärna ha haft mera kvällssol. Skönt att sitta ute lite länger på kvällen om
några träd hade varit borta. Gallra ur en del hade varit önskvärt, skulle givetvis
även minimera risken att få fallande träd på huset.

Hej!
Hundlatriner finns redan i dagsläget.
Annika Henriksson · 2020-09-15
Det är inte aktuellt att göra någon utökad avverkning i området i nuläget. Som närboende till kommunal skogsmark finns en
framtagen servicedeklaration som är politiskt beslutad och styr vad vi kan göra i det enskilda fallet. I ert område har
avverkning skett i den omfattning som ni kan vara med och påverka enligt denna servicedeklaration.
Per-Erik Lindström · 2020-09-16

100089

2020-08-31

På parkeringen jämnte före detta Nordiska Piano står en skåpbil som verkar
innehålla en massa skräp som delvis finns äve utanför. Var vänlig och kolla upp
detta snarast.

Hej
Jag har rapporterat detta vidare till miljö- och byggförvaltningen som ska kika vidare på detta.
Vänliga hälsningar Kontaktcenter
2020-09-07

100489

2020-09-01

Boende i Folketsparksområdet har under i stort sett hela sommaren fått stå ut
med gasande bilar, dunkande musik och nedskräpning. Vi är många som framfört
klagomål till områdespolisen. Buskörningarna sker inte bara på helger utan i stort
sett varje dag i veckan. Senaste månaden har någon fixat så en bil låter som om
någon skjuter automateld. Sent på kvällarna ser det för bedrövligt ut även om vi
ser att kommunen städar. Polisen tycker nog att det i förlängningen är ett
problem för kommunen och säger sig ha gett förslag till kommunen i form av
avstängning så att man inte kan köra runt, runt, runt med skrikande däck. I dag
finns endast ett litet gupp som inte hindrar någon. Även lokala bestämmelser bör
kunna utfärdas för tex gymnasieparkeringen. Detta skulle ge polisen det verktyg
man så väl behöver för att få bort bilarna. Ägaren till SAGA parkeringen stängde
tex av parkeringen vid bion pga buskörning och nedskräpning. Tycker nog att
kommunen inte tagit problemet på allvar eller rättare sagt inte gjort ett enda
dugg åt problemet som måste vara välkänt hos Kommunen.

Hej
Vi har haft ett par möten med boende, polis, räddningstjänsten och politiker där vi tillsammans försöker hitta lösningar på
problemen. Polisen och även räddningstjänsten har ökad närvaro på platserna. Kommunen har skyltat stannade/parkeringsförbud nattetid. Vi följer kontinuerligt utvecklingen genom kontakt med polis och räddningstjänst.
Björn Wiberg · 2020-09-15

ID

Inskickat

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

101080

2020-09-03

Svårt att förstå varför man anlagt en del av banan runt oknjudungstugan vidare
upp mot bergskammen. Väldigt vacker ek o hasselnisch med olika växter, ljuvliga
konvaljer. Numera helt förstörd, brun förna av allt slitage. Anlagd helt
urskiljningslöst utan känsla för naturen. Kul sport, men varför inte bevara det
finaste. Man kan ju se vilket hårt slitage sporten åverkar på marken långt in i
skogen. Risk för att få en disc på sig i motionsspåren.
Boende i centrum.

Hej!
Tack för din synpunkt. Det är inte Vetlanda kommun som står bakom frisbeegolf banan, utan ansvarig är Daniel Waldmann.
Du når honom via mejl på ldwaldmann@gmail.com om du har frågor eller funderingar kring banan.
Vänliga hälsningar Kontaktcenter
20-09-07

101188

2020-09-03

Fler parkeringar på kärnhuset, väldigt svårt att komma in till och parkera i höjd
med kärnhuset,när man har en tid på bvc eller mvc så fler parkeringar vore bra
alternativt att man öppna biografparkeringen dagtid och stängd nattetid!

Parkeringen vid Biografen är privat, likaså fastigheten där Kärnhuset ligger. Kommunen äger bara gatuparkeringen på
Kyrkogatan. Det pågår ett arbete med att ta fram ny detaljplan för kvarteren i området och jag kommer skicka med
synpunkten till arbetsgruppen.
Björn Wiberg · 2020-09-08

101900

2020-09-07

Där Brunnsgårdspåret börjar vid Hammargatan finns en transformatorstation och
bakom den står ett cementblock som togs bort från spåret i våras då en del träd
sågades ner, det bör ställas tillbaka för det finns de som kör med bilar överallt.

Vi flyttar den.
Matti Rautio · 2020-09-17
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101911

2020-09-07

Hej!
Det finns ingenstans för eleverna på Withalaskolan 1 att spela
fotboll/basket/innebandy. På skolgården på Mogärdeskolan/Withala 2 finns två
mulitsportarenor. Nu kommer elever från Withala 1 till Mogärde på håltimmar
och när de slutar tidigt för att spela olika bollsporter på Mogärdeskolans skolgård.
Eleverna får inte vistas på andra skolor och skolgårdar under skoltid. På
Mogärdeskolan innebär det att vi måste avvisa elever flera gånger i veckan som är
på fel skolgård för att de vill spela bollsport.

Vid utformningen av Withalaskolans utemiljö utgick man från de önskemål som lyftes fram av skolans representanter.
Under projekteringen var skolans representanter delaktiga och fick påverka utformning och innehåll. Att det inte
projekterades någon multisportarena beror således på att detta inte var något som verksamheten lyfte som ett behov.
Joakim Öhman · 2020-09-23

Varför har det inte planerats och byggts multisportarenor vid Withala 1? Våra
elever behöver få röra på sig under raster för att de ska orka att sitta stilla och
koncentrera sig på lektionerna. Skolan ska uppmuntra till fysisk aktivitet.

102032

2020-09-08

Varför sköts inte träden i fruktlunden vid Kvarndammen. Vem har ansvaret?

Vad det gäller fruktlunden så gjordes den av Vetlandas trägårdsvänner med Ingvar Rutgersson och P-O Lewander i spetsen,
på denna tiden sköttes fruktlunden helt ideellt och utvalda Vetlandabor hade sina "Egna Träd" som de skulle beskära.
Detta försvann och skötslen övergick då till Kommunen, vi hinner dock inte med att sköta dessa på det så det ska bära så
mycket frukt som möjligt utan vi försöker hålla efter dessa i mån av tid och så får de blomma så våra insekter har mat på
våren.
Annika Henriksson · 2020-09-08

102173

2020-09-08

Jag bor i Korsberga, och har inte alltid tillgång till bil. Nu under sommaren togs
många av bussturerna bort, tänkte då att det är nog bara under sommaren.
Blir säkert bättre till hösten igen, så är dock inte fallet. Om jag vill in till stan i
något ärende så måste jag åka 9.42, nästa buss går 17.22.
Lite väl dåligt utbud kan tyckas, då politiker och beslutsfattare uppmanar till att
åka kollektivt.
Det som är bra i det hela är att biljettpriset sänktes en hel del.
Vi har också en del äldre invånare här i Korsberga som i mångt och mycket är
beroende av lite flera turer.
Hoppas på bättring!

Hej!
Det är inte kommunen som bestämmer när, var och hur ofta bussarna ska gå. Detta är det Länstrafiken som ansvarar för.
Du når dom på telefonnummer 0771-444 333 eller på mejl via kundservice@jlt.se

102460

2020-09-09

Vore trevligt och bra om personalen på kontaktcenter kunde ha namnbrickor på
sig så man vet vem man pratar med, jag har ju ingen aning om vem som arbetar
där, lättare att känna igen med någon form av kommunprofil. Sen känns det
bättre om jag vet vem och att det är personal jag ibland lämna/hämtar saker av,,,
Det är service för mig!!

Vänliga hälsningar Kontaktcenter
15/9-20

Hej, tack för din synpunkt. Personalen på kontaktcenter ha namnskyltar och ska användas när man jobbar ute i butiken. Vi
ska se till att bli bättre på detta. MVH Kontaktcenter
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103031

2020-09-11

Hej
Hur går man tillväga för att anmäla till kommunen när fastighetsägare låter
buskar, träd växa över och ta över betydande del av trottoaren.

Hej!
Om du vill uppmärksamma någon om att växtligheten blockerar trottoarer eller skymmer sikten för trafik kan du använda
ett formulär och lägga i brevlådan hos fastighetsägaren, detta hittar du här:
https://kommun.vetlanda.se/download/18.5cfd5a4c15fc4e5f6c928aac/1511252073404/Information%20om%20h%C3%A4c
kar.pdf
Du hittar det även på kommun.vetlanda.se under "Trafiksäkerhet".
Vänliga hälsningar Kontaktcenter
15/9-20

103056

2020-09-13

På tiden att man rätar upp sneda vägmärken, måste väl finnas någon som har
ansvar för dessa ? bif. lite bilder och detta är bara en bråkdel av alla som behöver
justeras.

Vi kommer att rätta till skyltarna.
Matti Rautio · 2020-09-17

103368

2020-09-14

Tillsättning av tjänst som fastighetsskötare, Tekniska Kontoret,
Kommit till kännedom att tjänsten redan har blivit tillsatt, trots att
ansökningstiden ej gått ut.(2020-09-21)
Är det inte först när ansökningstiden löpt ut, som samtliga ansökningar kan
beaktas som en kommun kan
göra en bedömning som är godtagbar? 1kap 9§

Hej!
I annonsen så står det urval sker löpande och då kan vi tillsätta när vi hittat lämplig kandidat. Därför väntade vi inte tills
annonstiden gått ut.
Ola Ljunggren · 2020-09-17

103386

2020-09-14 22:55:58

Kan ni lägga in Plogen1 och Plogen2 o Plogen 3 i ritningsarkivet?

Hej!
I dagsläget finns vissa ritningar digitalt, och vissa finns bara på papper. Jag kunde bara hitta Plogen 2 i ritningsarkivet, men
ritningar för Plogen 1 och 3 ska finnas på miljö och bygg. Så hör gärna av dig till oss på kontaktcenter så ser vi till att du
hamnar rätt och får tag i ritningarna.
Vänliga hälsningar kontaktcenter
23/9-20

91493

2020-07-13

Tack för synen med oasfalterade vägar i området. Stugområdet ser helt förfärligt
ut sedan tomterna släpptes,här verkar djungellagen råda.Högt,lågt,plank o
trångt.Bilar intryckta överallt,även utanför tomtgränser,t.o.m. husvagnar har
setts. Mycket osmakligt.Hur kan detta bara tillåtas? Flanerare o småknattar ska
väl röra sig fritt utan att ta hänsyn till bilar.Inte konstigt med gnäll över
damm.Bättre med kameraövervakad parkering. Endast tillåtet för i o avlastning
inom området.Tyvärr ingen positiv utveckling. Endast avveckling av ett
pittoreskt,vackert "kolonistugeområde", värt att få skryta med. Smarta,K-märker
liknande områden, tydliga detaljplaner med vilja,känsla o förnuft. Synd att inte
människor reagerar i tid,först när det blir konkret.
Bäcksedabor.

Hej och tack för din synpunkt!
I Vetlanda har vi arbetat efter lagstiftningen som säger att varje nybyggd lekplats skall vara tillgänglig men att det inte
betyder att alla delar på lekplatsen behöver vara tillgängliga. Vi försöker därför se till att det finns anpassade delar på varje
lekplats så att barn med och utan funktionsvariationer kan leka med varandra i så stor utsträckning som möjligt. Vi försöker
också se till att barn blir utmanade så att de utvecklas och stärks. Ju större en lekplats är desto större möjligheter har vi att
göra fler delar tillgängliga utan att minska utmaningen på lekplatsen. Idag har vi ingen stor central lekplats i Vetlanda men
det finns planer på att utveckla forngårdsparken med en lekpats och där skulle det vara lämpligt att kunna ha mer
lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad.
Mvh
Annika Lundwall · 2020-08-12

