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Jag har en mamma som behöver hjälp av hemtjänsten ganska många gånger per
dag hon är 89 år och därmed i riskgruppen med god marginal för att bli mycket
sjuk av coronasmittan. Min synpunkt gäller hemtjänstpersonalens klädsel jag
förstår att de måste ha samma kläder till alla brukare men mitt förslag är att min
mamma kunde få en gul skyddsrock med långa ärmar och helst muddar sådana
fans det gott om förr som hängde hemma hos henne. Min upplevelse är att de
kommer in till henne utan att varken tvätta eller sprita händer har långärmade
koftor som inte ens är knäppta utan hänger ner i maten, går direkt till kylskåpet
plockar fram mat till mamma, tycker inte det känns optimalt speciellt inte i
coronatider men inte annars heller. Sedan tycker jag det är väldigt dåligt att ingen
bär namnskylt eller har legitimation på sej med så många vikarier kan varken
mamma eller jag veta säkert att det är hemtjänstpersonal som kommer. Känner
mej orolig över detta och hoppas att det blir någon förändring

Hej!
Tack för dins synpunkt. Du har blivit kontaktad av Malin Nordh, välkommen att höra av dig om du har fler frågor.

Som boende på parallellväg till Östanåvägen märker jag att bilarna kör väldigt fort
ända från avfarten västerleden och ner till Östanå badplats. Trots att det är 40
längs den vägen är det sällan så att farten hålls. Det finns en avsmalning vid
infarten, men bilarna kör bara i mitten av denna, utan att sakta ner om de inte får
möte. Håller man farten är det inte ovanligt att bli omkörd! Hade varit bra med
gupp längs med vägen, eller annan fartvisare som visar när man kör för fort. Då
jag går/cyklar med barn på cykelvägen känns det väldigt otryggt med bilar som
kör upp mot 80 km/h, hade gärna sett ett vägräcke eller dylikt. Vägen är ju väldigt
fart-vänlig med sin långa raksträcka och nu på vårkanten ökar trafiken markant.

Hej
Tack för er synpunkt.
Höga hasigheter är tyvärr ett stort problem på många platser och vi förstår er oro och tar tacksamt emot
förbättringsförslag, sen är det svårt att bygga bort alla lagbrott. Polisen är den myndighet som har ansvar för övervakning
och som har rätt att lagföra förselser. Kommunen tittar på om man eventuellt kan förstärka något i trafikmiljön men
framkomligheten måste också fungera för alla fordon. Sen görs det prioriteringar med andra gator med mer trafikflöden,
där det finns raksträckor utan någon fartdämpning alls och inte separerade gc-banor. Det finns många platser och
önskemål om åtgärder men ekonomiskt blir det inte hållbart att bara göra hastighetdämpande ingrepp, utan pengarna
måste räcka till flera insatser i trafiken.
Weronica Hedberg · 2020-04-29
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77810

2020-04-17

Hej!
Har två miljöärenden som borde åtgärdas.
1) På kommunens fastighet Ulvadal Ekenässjön finns det ett antal sopsäckar som
tiggare har kastat i naturen eftersom de campade vilt där förra hösten. Jag har
tidigare påtalat detta , vilket också blev utfört, men sedan har dessa tiggare
återkommit och fortsatt att skräpa ner.
Vid förra synpunkten tipsade jag om att förflytta en stor sten, som har placerats
där för att folk inte ska använda området för att tippa trädgårdsavfall, och
förflytta denna sten plus ytterligare ett par stora stenar för att förhindra camping.
Detta blev aldrig utfört. Därför var det fritt fram att åter använda platsen för vild
camping och nedskräpning. Nu är dock en sten borttagen pga avverkning av skog
på fastigheten , så nu är det ett bra tillfälle att förflytta och komplettera med
ytterligare stora stenar för att förhindra att saken upprepas. Stenarna måste
placeras på fastighetens gårdsplan /vägen ner mot området så att det blir svårare
att gömma sig i den svacka på vägen som de utnyttjat.

Hej!
1) Jag har skrivit till tekniska kontoret och bett dem att titta på detta.
2) Vi fick in ett klagomål igår på bilen och var i kontakt med tekniska kontoret som meddelade att de har ett ärende på
denna bil och att den kommer att försvinna inom de närmsta dagarna. Tyvärr tar processen med skrotbilar ofta lång tid
eftersom kommunen inte får flytta bilarna hur som helst.
Pernilla Nordqvist · 2020-04-23

2) Vid Bröd. Anderssons Industrier nära järnvägen står en övergiven Saab sedan
minst ett halvt år tillbaka. Förmodar att kommunen vet om detta.
Nu har bilen blivit föremål för skadegörelse och fönsterkrossning. Innehållet i
bilen är utslängt i naturen. och fönsterkross utspritt på gatan. Fattas bara att det
blir ett olje/drivmedelsläckage och miljön blir ännu mer förstörd.
Ägaren har förmodligen inte tänkt att ta hand om fordonet så vi är många som
önskar att bilen blir bortforslad och naturen blir uppstädad.

77902

77916

2020-04-18

2020-04-19

Hej ! Alla vet ju vilken värld vi lever i nu och när jag gick förbi Centralhotellet
fredag kväll så var det smockfullt med folk på deras uteservering . Det är
fortfarande inte okej . Vet inte om jag är på rätt forum att meddela detta . Är det
någon på kommunen som har ansvar att informera restaurangerna om detta ?
Eftersom inte folk själva känner ansvaret så måste det ju ligga på hotellets ansvar
att inte låta folk sitta så tätt . Ansvarslöst.

Verksamheten är besökt och har fått information om gällande regler.

Varför har man satt upp lampor i majelabacken? Till vad nytta lyser de varje kväll?

Belysningen är till för pulka-åkning vintertid. Den ska gå på timer och enbart lysa när man manuellt trycker igång den. Vi
kommer be Njudung Energi att se över så att den inte står och lyser i onödan.

Maria Melakari (marmel003) · 2020-04-29 09:49

Björn Wiberg (bjowib) · 2020-04-21 11:40
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77917

2020-04-19

Hur kan kommunen tillåta en soptipp så centralt som Stenas anläggning i
Brunnsgård? Det finns ett motionsspår precis förbi soptippen. Där får man gå i
plast o förpackningar, som blåst iväg. Vattnet som rinner därifrån ser hemskt ut.
Detta rinner ut i Emån. Nu när det börjar bli varmt får man andas med munnen,
det luktar olidligt. Några som mår bra är måsar o kajor, här hittar de mycket mat.
Om några veckor när ägg kläcks är det ett öronbedövande ljud från fågelungar.
För ett par år sen blev jag tillsagd att ta kontakt med Stena direkt. Jag anser att
det är kommunen som har ett ansvar som tillåter detta. Många med mig klagar
över denna olägenhet.

Området är planlagt som industriområde vilket innebär att det är tillåtet att bedriva industriell verksamhet där vilket,
Stenas återvinningsanläggning är. Det räcker dock inte för den här typen av anläggning utan den måste också
tillståndsprövas. Under en sådan prövningsprocess ska man ta hänsyn till lokaliseringen, transporter, utsläpp till vatten,
luft och så vidare. Det är miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen som prövar detta och de har beslutat att lämna
tillstånd för återvinningsanläggningen. Det är också länsstyrelsen som har fattat beslut om vilken typ och mängd av avfall
som får tas emot och bearbetas på anläggningen. Stena har tillstånd till återvinning genom fragmentering eller annan
bearbetning samt sortering och mellanlagring av avfall bestående av trä, plast, wellpapp, kartong, kontors- och
tidningspapper, glas, elektriska och elektroniska produkter som utgör farligt avfall samt brännbart verksamhetsavfall.
Kommunen har inte någon rätt att besluta om begräsningar av verksamheten så länge de driver sin återvinningsanläggning
i enlighet med deras tillstånd, vilket vi bedömer att de gör. Stena är en avfallsanläggning där avfall bearbetas och sorteras
så återvinning av de olika materialen kan ske, vilket är nödvändigt om vi inte ska utarma vår jord. Vid kontroller har det inte
funnits några indikationer på att dagvattnet är förorenat. Stena har insatser i sina dagvattenbrunnar som kan fånga upp
eventuellt utsläpp. Stena samarbetar med våra skyddsjägare för att hålla fågelbestånden nere och fågelfälla finns på
området. Det finns inga planer på att bygga på motionsspåret enligt bygginspektörerna utan området som eventuellt är
aktuellt för utbyggnad ligger på andra sidan om Hammargatan, dvs norr om nuvarande anläggning på en befintlig men
obebyggd fastighet.
Vänliga hälsningar
Jessica Olsson · 2020-05-26 07:48

78219

78266

2020-04-20

2020-04-21

Uppställning av maskiner mm på en tomt/mark, inte så snyggt i ett
bostadsområde, men det kanske följer alla regler,med bygglov o tillstånd.

Solen skiner. Man längtar ut. Sitt ute ta en fika. Vi har fått ett fint matställe i
Landsbro, men vem vill sitta ute jämte en "soptipp". Tycker återvinningscentralen
ska flyttas omgående.
Vad får utomstående för intryck av Landsbro. Vill de komma tillbaka?
Det finns bra plats vid gamla Boroinfarten. Färdigasfalterad.

Hej!
Vi planerar att göra ett tillsynsbesök kommande vecka.
Jennie Adolfsson (jenado) · 2020-05-05 10:07
Vi håller på att titta på en ny placering och kommer stämma av denna med kommundelsrådet. Ett av förslagen är just borta
vid infarten till gamla Boro som nämns i synpunkten.
Björn Wiberg (bjowib) · 2020-05-04 12:16
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78535

2020-04-22

Då vi fått ett fantastiskt matställe ute i Landsbro så är det på tiden att vår
återvinningscentral flyttas, den har hela tiden legat fel eftersom det är det första
man ser då man kommer till vårt lilla centrum.

Vi håller på att titta på en ny placering och kommer stämma av denna med kommundelsrådet. Ett av förslagen är borta vid
infarten till gamla Boro som nämns i synpunkten.

Gäller stora dammproblem Östanå parkeringen + Mossvägen. Ni var snälla och
gjorde en åtgärd den 15/4. Men det har dammat likadant för det efter att det
kördes en vända med en vattentunna . Och sedan ströddes det ut salt över det.
Det fungerade inte i alla fall. Det är mycket trafik på Mossvägen med båtar och
alla som bor och har stugor där. Och sen är det ju väldigt roligt när det dammar
tycker en del. Tack !

Hej
Vi kommer att genomföra lutning av grusytorna under v.19.
Mvh Emil

78819

2020-04-23

Angelica/kontaktcenter

Emil Bergdahl (emiber) · 2020-04-29 13:59

78990

2020-04-24

Hej!
Jag saknar mc-parkeringar i vetlanda.
Finns inga och när man kommer sent till jobbet ibland är det svårt att hitta
parkeringar med bil. (Särskilt torgdagarna .)

I nuläget har vi inga planer på att införa särskilda MC-parkeringar vid våra parkeringsplatser. Av parkerade fordon står
motorcyklar för en relativt låg andel och vi ser inte behovet av att skapa särskilda parkeringar för dessa.
Björn Wiberg (bjowib) · 2020-05-04 15:34

79006

2020-04-25

Hej!

Tack för synpunkten:)
Vi har haft denna gran under bevakning en längre tid, vi kommer försöka få ner den så fort vattnet bara sjunker undan och
vi kan komma åt den.

Under en promenad i Illharjen upptäckte jag ett träd som fallit och som nu lutar
lite illavarslande över gångbanan. Jag känner inte igen det sedan tidigare och
tänker att det vore bra om det åtgärdades. Trädet i fråga finns nära den avstängda
bron.

Annika Henriksson (annhen) · 2020-04-29 13:59

Stort tack på förhand!
79028

2020-04-26

På kvällarna under helgerna samlas massor av ungdomar på Vetlanda bowling.
Inte rätt!

Hej!
Miljö- och byggförvaltningen har under april månad besökt flertalet matserveringar, inklusive denna. De har vidtagit flera
åtgärder för att trängsel inte ska uppstå. Då serveringarna har färre kunder nu, är risken för trängsel mindre. Men under
vissa tider kan det vara fler kunder och då har serveringarna fortfarande ansvar för att det inte uppstår trängsel. Vi kommer
fortsätta besöka matserveringarna för att kontrollera att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.
Andreas Erlandsson
Livsmedelsinspektör
2020-05-06 09:21

79029

2020-04-26

Mellan Golfrundan och Badstigen i Västra Hult finns en träddunge. Vi undrar om
den kan gallras lite? Som det är nu så tappar de som bor på Golfrundan mycket
förmiddagssol och vi på Badstigen får ingen sol alls på eftermiddagar och kvällar.

Hej!
Tack för din synpunkt.
Vi tar med detta inför nästa säsongs gallringsplanering. Just nu är det fokus på att hugga upp vindfällen och
barkborreangripna träd.
Per-Erik Lindström · 2020-05-11 15:49
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79112

2020-04-27

Hej! Har vid ett flertal tillfällen promenerat på järnvägsspåret och då upptäckt att
rälsen är borttagen på en stor del av sträckan och ser det som väldigt positivt.
Skulle vilja att det också tas bort från Myresjövägen fram till Korsberga centrum
ännu bättre kanske ända fram till Åseda :0). Det skulle ju vara perfekt att kunna
cykla in till Vetlanda och göra inköp eller bara för att ta en fika. Undrar hur långt
man kommit i planeringen av detta eller om det stannat av? Tänker att vi som vill
förverkliga detta kanske kan vara med och bidra med något för att det ska bli av.
Vi har bidragit förr t.ex. vår "Byhålepump" .
En som ser fram mot att detta blir en verklighet och kan hjälpa till ;0)

Hej!

Större stenar börjar ramla ner från stenmuren som ligger ovanför vägen som går
mellan åkrarna ute vid Sandlandet. Risk finns att bilar kan köra i dem när gräset
blir högre och att de inte syns. Borde också vara lättare att snöröja om stenarna
plockas upp.

Den berörda vägen är en samfällighet så dessa problem skall följande kontakt göras,
SANDLANDET-BYABERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Åke Bergenblad

Toppen att stigen från Östanå mot Sandlandet har börjat att göras i ordning.
Kommer spara många cykeldäck! Bravo! Kommer hålorna att krattas igen eller är
det så här den är tänkt att se ut framöver?

Detta är åtgärdat.

När man är ute och går/springer på motionsspår i skogen, i detta fallet vid
vattentornet. Är det mycket vanligt att man möter eller blir omkörd av cyklister
som kör väldigt fort.
Det vore bra att man kanske sätter upp skyltar att de ska ta det lugnt. Det är
många som rör sig i det området i dessa tider.

Tack för synpunkten! Vi får se över om det kan finnas ett behov av att via skyltar upplysa dem som cyklar i spåret att visa
hänsyn och sakta ned vid omkörning/möte med fotgängare och löpare.

I veckan fick min man ett brev hem och en broschyr med information till
fastighetsägare om bevarande av fastigheter och broschyren "tidstypiskt" . Jag
tycker det är märkligt att brevet bara är adresserat till min man. Vi äger huset
tillsammans. Jag förstår att man bara kan skicka ett brev per hushåll, men det
känns faktiskt diskriminerade att det är mannens namn som står på brevet.

Hej!

79422

79423

79583

79790

2020-04-28

2020-04-28

2020-04-29

2020-05-02

Tack för din synpunkt!
Det är Trafikverket som äger banvallen och det är de som håller på att ta bort räl och slipers efter hand, men någon
tidsplan på rivningen av rälsen har vi inte fått.
Vetlanda kommun har sedan länge visat sitt intresse att kunna använda banvallen som gång- och cykelväg till Korsberga
och kanske vidare längre ut mot Åseda också.
Bollen ligger just nu hos Trafikverket och de ska inom kort presentera ett avtalsförslag på ett arrende eller en nyttjanderätt .
Pär-Olof Högstedt · 2020-05-11 13:23

Matti Rautio (matrau) · 2020-05-19 12:06

Matti Rautio (matrau) · 2020-05-18 11:49

/Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef

Broschyrerna skickades ut till den adressat som i vårat register står överst som lagfaren ägare, detta blir slumpmässigt och
påverkas varken av andel eller kön. Detta gäller samtliga utskick och anledningen till att vi endast adresserade till ena
personen i hushållet var för att halvera arbetstiden och kostnaden för utskicken.
Oerhört tråkigt att ni upplevde det som diskriminerande, det är verkligen inte vår mening. Hör gärna av dig igen om du vill
ha ett nytt utskick med ändrad adressat så ordnar vi det!
Vänliga hälsningar,
Jennie Adolfsson
Byggnadsinspektör
2020-05-05 10:21

80708

2020-05-06

Jag hade tyckte att det var jätte bra om man kunde asfaltera cykelvägen mellan
Ekenässjön och Vetlanda.
Då jag älskar att åka inlines och longbord och så vidare, hade detta gjort allting
mycket smidigare. Samt att man kan åka rullskidor där istället för på vägen.
Folk med barnvagn har mycket lättare att putta den där emellan.

Vi tycker också att asfaltering mellan Vetlanda och Ekenässjön är en bra idé. Detta kommer öka standarden och göra
sträckan mer attraktiv att nyttja. I nuläget har vi dock valt att inte prioriterat detta. Vi har haft relativt låg budget för
asfaltering under flera år och vi har ett stort behov av omasfaltering av flera befintliga gator och GC-vägar. När vi komit
ifatt med vårt underhåll av befintliga gator och GC-vägar kan sträckan mellan Vetlanda och Ekenässjön absolut bli aktuell.
Björn Wiberg · 2020-05-12 10:41
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80719

2020-05-06

När kommunen gjort så fint staket runt en s.k lekpark vid vasakiosken varför finns
det inte lite fler lekredskap.våra barn barn blev jättebesvikna. Dåligt tycker många
med oss

Hej!
Vegaplan är en liten park som ska fylla många uppgifter. När parken skulle anläggas gick vi ut till de kringboende och
verksamheter och frågade vad man önskade sig av sin park. Man önskade att den skulle bli inhägnad, man önskade att där
skulle finnas lek, helst klätterlek, man önskade att den skulle vara naturlik, där skulle finnas blommor och sittplatser så
man kunde sätta sig både för att fika och för att koppla av och njuta av växtligheten. Det behövs även
manövreringutrymme inne i parken för att man ska kunna sätta upp julgran och sköta ytorna. Vegaplan är inte en ren
lekpark utan en mycket liten park som ska inrymma många värden. Vasaparken som ligger några hundra meter längre bort
längs Vasagatan är en ren lekpark med mer lekutrustning.
Annika Lundwall · 2020-05-11 11:18

80790

80871

81497

2020-05-07

2020-05-07

2020-05-12

På wilhelm Petrisväg, i grönområdet kallat Blåbärskullen, står intill vår tomt två
döda björkar. Jag skulle vilja att ni tar ner dem innan de blåser ner och förstör vårt
staket. Jag hat skrivit om det här ärendet två gånger tidigare och även påmint.
Tredje gången gillt?

Hej!
Tack för din synpunkt, vi ber vår skogsansvarige kika på detta snarast.

På Slåttergränd har det stått en bil parkerad i gatukorsningen flera dagar. Den
skymmer sikten för andra fordon. Dessutom är den avställd och borde inte vara
ute i trafiken. Det står också ofta bilar parkerade på trottoaren på samma adress.

Hej
Tack för upplysningen. Övervakningen kommer kontrollera området så fort de tjänstgör

Hej. Jättebra att det har kommit upp ett nät vid tennisbanan i Bäckseda. Spelade
med en kompis igår och vi kommer att spela igen. En önskan är om det går att
förstärka linjerna, det syns lite dåligt. Det verkar också vara en del som spelar så
skulle man också kunna sätta upp en bokningslista?

Tack för synpunkten, roligt att det uppskattas och används, klart vi ska måla till linjerna :)
Bokningslista är svårare då det är en allmän plats.
Annika Henriksson · 2020-05-15

/ Kontaktcenter

Weronica Hedberg · 2020-05-12 11:21
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81669

2020-05-13

Ett av svaren jag fick av A Jönsson var att redovisning av synpunkter kommer att
förändras så att texten blir större, detta har tyvärr inte märkts av ännu.
En sak till skulle det vara så svårt att redovisa två gånger per månad och inte som
nu en gång.

Redovisningen sker i nuläget manuellt och vi gör vad vi kan för att få det så tydligt som möjligt. Redovisning sker en gång i
månaden och kommer göra så framöver.
Annelie Jönsson · 2020-05-13 13:33

81718

2020-05-13

Hej. Jag har en liten fundering. Har er parkeringsvakt slutat eftersom det inte
verkar finnas någon ordning alls vad det gäller parkeringar? Ser gärna att det blir
lite ordning på det kaos som nu är. På trottoarer, handikapps parkeringar och lite
överallt.

Vi har övervakning som vanligt. Vi har dock inte resurser till att övervaka hela kommunen regelbundet, har man synpunkter
på särskilda områden så kan man höra av sig till oss.
Björn Wiberg · 2020-05-18

81972

2020-05-14

På Tomasgatan mellan Södra Esplanaden och Borgmästaregatan finns det många
parkerade bilar som sällan flyttas, det är väl ingen långtidsparkering där? P-vakten
borde bevaka gatan några dagar för att se problemet.

Hej
Tack för er upplysning, långtidsparkering är inte tillåten på gator.
Ärendet är rapporterat, så övervakningen kommer kontrollera området så fort de tjänstgör.
Weronica Hedberg · 2020-05-18

70257

43888,84313

Den 14/2-20 Fick min huvudman ingen hjälp av boendestödet.

Vi beklagar att den förväntade tjänsten inte blev utförd och att det skapade bekymmer. Om något liknande inträffar igen
vänligen kontakta ansvarig områdeschef så att vi har möjlighet att kontrollera vad som har gått fel och så att vi blir
uppmärksammade på i hur vi har brustit i vårt utförande.

Huvudmannen hade varit med personal på ett sedan lång tid bokad tid på
vårdcentralen på morgonen, hon räknade med att boendestödet skulle komma
som vanligt på eftermiddagen men det kom ingen så hon fick ingen hjälp den
timman hon skulle utföra städ ihop med personal. Hon var ledsen o besviken och
jag mailade chefen veckan efteråt som ringde mig o frågade vad som hänt.

Funktionschef, särskilda boenden
Joakim Hedström · 2020-05-13 12:01

Huvudman har beslut på både ledsagning till v-central o för hjälp med div i
hemmet och det är olyckligt när detta brister för hen har stort behov av hjälpen.
Besöket på V-centalen var bokat i så lång tid innan så det borde gått att planera
hjälpen bättre...!

75536

43921

Jag saknar information till allmänheten om Covid-19 på svenska, engelska,
arabiska och somaliska utanför apotek, affärer, FK/AF:s servicecenter samt på den
stora reklamskylten innan centrum!
Info om; Sars-cov-2! Att vara extra noga med handhygienen, att stanna hemma
om man har feber, hosta /och eller andra förkylningssymtom, att hosta och nysa i
armvecket, att hålla 2 meters avstånd i köer på apotek, affärer och dylikt mm
Upp med anslag NU! Bara för att det just nu är lugnare här så finns en stor okänd
samhällsspridning och läget kan snabbt förvärras och då måste även de som inte
ser/ hör på svenska nyheter ta sitt ansvar och visa hänsyn!
Med vänlig hälsning Leg. sjuksköterska

Tack för din synpunkt. När gäller information till medborgare i Vetlanda kommun har vi gjort följande: Utskick till alla över
70 år med information om Covid-19. Vetlanda kommuns hemsida, Vetlanda.se, uppdateras kontinuerligt med aktuell
information. Där finns också frågor och svar gällande Covid-19
På hemsidan finns information på olika språk. Vi har skyltat på kommunens olika verksamheter.
Helen Karlsson · 2020-05-13 16:25
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Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare
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Hej! Vid infarten till Dollarstore/Mekonomen har det tidigare stått en stolpe. Den
är sedan länge borttagen, men det sticker upp ett par cm av den fortfarande.
Tänker att det kanske är många som råkar köra över den och får punktering.

Vi har nu åtgärdat detta.
Matti Rautio · 2020-05-18 11:55
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Hej. Så blev det som vi i kvarteret runt biografen befarade.... Vi fick 6 dagars
tystnad och det var helt underbart. Men ikväll påskafton har dom hittat till
parkeringen nedanför bioparkeringen, bakom H&M och det spelas lika högt som
vanligt. Snälla snälla snälla, vi är så många i olika åldrar som haft sömnproblem
länge, låt det inte gå ytterligare tre år nu! Det var exakt som Thuresson sa i VP,
det börjar bli fint väder med storhelger framöver. Vi är så tacksamma för att han
valde att stänga parkeringen vid bion. Stoppa detta på nåt sätt snälla. Det var så
skönt den här veckan. Max 2 dagar, em/kvällar och helger inräknat har det varit
tyst i tre år. Vi är så ovana vid det men samtidigt blev många här omkring så glada
men så kom bakslaget. Och som småglinen själva sa i VP, vi hittar en ny parkering
och det har dom sannerligen gjort. Tyvärr 2 meter från det gamla. Snälla vädjar,
låt det ta slut omedelbart!

Kommun och polis fortsätter att samverka 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. Företrädare för kommunen har ganska nyligen haft en dialog
med de aktuella ungdomarna för att understryka att vi alla envar har ett eget ansvar för vad som sker och för vad vi
behöver fortsätta att jobba tillsammans för att förbättra. Denna dialog kommer att fortsättas. PAULA CLAESSON
2020-05-11 14:07
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Det är beklämmande att se, att nästan det enda som kommunen har ansvar för
och inte drivs med ideella krafter inte sköts. Vi har ju inte så mycket som är värt
att visa upp, men Illharjen tillhör definitivt ett undantag. Istället för att sätta upp
anslag på att bron är ur funktion, kanske vore att se till att den blir brukbar igen.
Tyvärr kan inte vi, som tillhör den ideella föreningsrörelsen åta oss detta.
Skärpning.

Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen om bron som rasat i den statliga delen av reservatet. Åtgärder görs i samråd med
Länsstyrelsen och delfinansieras av dem. Vi kommer restaurera bron när vattenståndet och flödet medger att gå ut i
vattnet av säkerhetsskäl. Tills dess får allmänheten ha överseende med detta.
Pär-Olof Högstedt - 2020-05-08
11:22
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En skylt som påminner om emigrationen till USA har varit uppsatt en tid,mitt
emot polisstationen på andra sidan dammen. Den har varit tydligt uppsatt men
upptäcker nu att den är helt dold i en jättestor (tror jag det var) en enebarke. Se
till att platsen pch skylten öppnas upp så den blir uppenbar för alla som passerar
här!

Vi skall flytta ut skylten så att den går att läsa.
Matti Rautio · 2020-05-18 11:53

