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109927

2020-10-19 21:15:14

Hej! Vi bor i Östanskog och vad jag ser på busstabellen går det ingen buss vid 8tiden som det brukar göra.
Har ni någon egen skolbuss som åker från Bäckseda till Njudungsgymnasiet?

Hej!
Tack för din synpunkt.
Det går ingen sk skolbuss till gymnasiet. Frågor kring busstabellen hänvisar vi till länstrafiken.
Med vänlig hälsning kontaktcenter/Vetlanda

110854

2020-10-24 13:08:04

Lägg ner ert gnäll på att hastigheten är för hög längs norrvägen, de finns säkert de
som kör för fort men de allra flesta kryper fram i gällande hastighetsbegränsning.
Vill ni hellre höra inbromsningar o gaspådrag som ett farthinder medför?
Gnällspikar,skärp er!

Hej
Tack för er synpunkt.
Åsikterna och upplevelserna är varierande angående Norrvägens trafikmiljö. Kommunen utgår från den fakta vi har bla.
genom de trafikmätningar som gjorts.

110857

2020-10-24 14:46:51

Stolparna med Belysningen vid bion fungerar inte. En stolpe står inne i ett träd och
lampan har troligtvis slagits sönder av grenar.

Hej! Er synpunkt är skickad till Njudung energi för att åtgärdas. / kontaktcenter

110878

2020-10-25 21:02:22

Hej!
Gatubelysning bakom resecentrum vid järnvägsspåren har varit sönder flera
veckor. Väldigt mörkt och verkar förekomma en del "skum" verksamhet där. Ser
många ungdomar där.
Vore kanske också bra att förstärka belysningen där.

Hej! Er synpunkt är skickad till Njudung energi för att åtgärdas. / kontaktcenter

ID
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110879

2020-10-26 04:23:09

Jag tycker det är väldigt mörkt i Vetlanda centrum i synnerhet Storgatan. Mycket
träd som skymmer
belysningen. När julbelysningen kommer upp i December blir det bättre.
Så belysnings armaturer på linor över gatorna kanske inte vore en tokig idé.

Hej! Er synpunkt är skickad till Njudung energi för att åtgärdas. / kontaktcenter

111358

2020-10-28 23:08:57

Det kan inte vara sant att biografens parkering öppnat igen! I 3 år var det ett rent
helvete från em till sena kvällar o nätter. Tack vare avstängningen tidigt i våras har
vi kunnat sova, sluppit ringa polis o skicka in synpunkter, för att inte tala om all
trafik som försvunnit från Kyrkogatan, Storgatan o tvärgatorna runt parkeringen.
Vad är meningen med detta när det var ett sånt stort problem länge? Att ngn
annan klagade i ett annat kvarter? Kunde inte detta fått vara kvar med
avstängningen. Man blir ju helt nojig inför helgen, ett halvårs lugn efter 3 år var så
otroligt skönt. Kan ni vb detta till parkeringens ägare? Eller är det mer ok som
vanligt när det är inne i stan med detta förbaskade spelande o körande? Vet att
det varit samma liv vid gymnasiet/Folkets park, så antar att folk klagat därifrån. O
som vi njutit av tystnaden o kunnat sitta ute på vår/sommar. Varför måste
helvetet få flytta tillbaka till bioparkeringen? Det lär ju bli som tidigare så fort dom
ser att den är öppen igen :(. Fy vad taskigt när så många mått så dåligt!

Hej!
Parkeringen är privat och ägs av Östra Härads Fastighet AB. Det är fastighetsägaren som beslutar om åtgärder på
parkeringen. Kommunen har kontinuerlig dialog med fastighetsägare, polis och räddningstjänst när det gäller problem med
störningar på våra parkeringsplatser och synpunkter som kommer in lyfts i dessa forum. Målsättningen är att våra
parkeringsplatser ska vara öppna men kvarstår problemen kan det bli aktuellt att stänga den igen.

111455

111536

2020-10-29 13:55:52

2020-10-29 21:46:52

Med vänlig hälsning kontaktcenter/Vetlanda

På trottoaren/cykelbanan på Stationsgatan utanför Dias och övergångsstället över
Kyrkogatan bredvid samlas stora vattenpölar vid minsta regnskur. Vid
minusgrader är det stora Isfläckar då vattnet inte rinner bort. Förra veckan
cyklade en man omkull på övergångsstället då det var löv i vattenpölen.
Jag undrar varför bara en liten del av trottoaren utanför Dias åtgärdades förra
veckan? Ni var där med maskiner och grävde ur, fyllde igen och asfalterade.
På bilderna nedan ser ni hur det såg ut efter regnskuren torsdag lunch. Det
område som åtgärdades förra veckan är under den vita bilen och bredvid
densamma på trottoaren.

Hej.
Vi är medvetna om bekymret och utredning pågår.

Då var det igång igen tack vare öppnandet av parkeringen. Fullsmockat med bilar
och spelande och än är det bara torsdag! Jippie, äntligen!!!! Efter sex månaders
tystnad, lite trafik nattetid och framförallt god sömn. Vi flyttar runt problemet en
vända till för andra kvarter klagat. Bra jobbat, det kommer bli en skithelg! Tack!

Hej!
Parkeringen är privat och ägs av Östra Härads Fastighet AB. Det är fastighetsägaren som beslutar om åtgärder på
parkeringen. Kommunen har kontinuerlig dialog med fastighetsägare, polis och räddningstjänst när det gäller problem med
störningar på våra parkeringsplatser och synpunkter som kommer in lyfts i dessa forum. Målsättningen är att våra
parkeringsplatser ska vara öppna men kvarstår problemen kan det bli aktuellt att stänga den igen.

Mvh Barnfamilj

Matti Rautio · 2020-11-11 14:31

Med vänlig hälsning kontaktcenter/Vetlanda
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111537

2020-10-29 21:52:58

Härligt! Som vi saknat "trafiken" & spelandet. Längtar till helgen!

Hej!
Parkeringen är privat och ägs av Östra Härads Fastighet AB. Det är fastighetsägaren som beslutar om åtgärder på
parkeringen. Kommunen har kontinuerlig dialog med fastighetsägare, polis och räddningstjänst när det gäller problem med
störningar på våra parkeringsplatser och synpunkter som kommer in lyfts i dessa forum. Målsättningen är att våra
parkeringsplatser ska vara öppna men kvarstår problemen kan det bli aktuellt att stänga den igen.
Med vänlig hälsning kontaktcenter/Vetlanda

111633

112338

2020-10-30 14:08:22

2020-11-03 14:24:08

Vi är väldigt många småbarnsföräldrar som inte orkar med massa stim på nätterna
igen. Det har varit många jobbiga år här i stan pga. bioparkeringen. Trafiken har
minskat otroligt mycket när den var avstängd för att inte tala om lugnet i kvarteret
Kyrkogatan! Det var jobbigt att bli hänvisad runt runt mellan polis, Securitas,
kommun och parkeringsägare där ingen brydde sig på flera år förrän i våras. Vi
förstår att parkeringsägaren vill ha in pengar för parkering men herregud,
ungdomarna betalar ju ändå inte trots att det (innan nya skyltar) stod avgift
dygnet runt!!! Dom bara står där em-kvällar-nätter medan biobesökare snällt
betalar! Dom lär ju inte betala nu ändå om det är pengar det handlar om! På
morgonen var Kjells och städade efter deras kväll igår. Allt blir som innan :(. Ska
alla i det här kvarterat börja med synpunkter o kastas runt mellan dessa olika
instanser IGEN!? Som privatperson har man ju inte en chans! Varför blev det så
här igen???

Hej. Vill bara meddela att en lampa på bandyplanen (blåmatta) bakom
Motionsvägen är ur funktion. Vore gött om ni kunde fixa den så man kan spela lite
på kvällen.

Hej!
Parkeringen är privat och ägs av Östra Härads Fastighet AB. Det är fastighetsägaren som beslutar om åtgärder på
parkeringen. Kommunen har kontinuerlig dialog med fastighetsägare, polis och räddningstjänst när det gäller problem med
störningar på våra parkeringsplatser och synpunkter som kommer in lyfts i dessa forum. Målsättningen är att våra
parkeringsplatser ska vara öppna men kvarstår problemen kan det bli aktuellt att stänga den igen.
Med vänlig hälsning kontaktcenter/Vetlanda

Hej! Er synpunkt är skickad till Njudung energi för att åtgärdas. / kontaktcenter

Mvh
112840

2020-11-06 16:43:48

Hej!
En av lyktstolparna, med färgglada lampor, vid Kantarellens lekplats lyser inte.
Med vänlig hälsning,

Hej! Er synpunkt är skickad till Njudung energi för att åtgärdas. / kontaktcenter

112893

2020-11-08 16:43:42

Belysningen på fotbollsplanen, vid flaggstången och bakom förrådet är ur
funktion.

Hej! Er synpunkt är skickad till Njudung energi för att åtgärdas. / kontaktcenter

113460

2020-11-13 07:07:23

Stort tack för att alla löv är bortsopade på alla ramper i illharjen. Nu kan man gå
säkert där. Är en underbar runda att gå.

Tack! Det sköter Annika Henriksson och hennes medarbetare på Gata/Park.
Pär-Olof Högstedt · 2020-11-25
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113554

2020-11-13 22:20:31

Hej! Var det tvunget att öppna den där parkeringen igen? Är det nån som fattar
hur många år det redan varit ett sånt jävla körande o spelande? Är det nån som
fattar hur jävla högt det låter o att alla inte vill va uppe till 03-04 på natten!?

Hej!
Parkeringen är privat och ägs av Östra Härads Fastighet AB. Det är fastighetsägaren som beslutar om åtgärder på
parkeringen. Kommunen har kontinuerlig dialog med fastighetsägare, polis och räddningstjänst när det gäller problem med
störningar på våra parkeringsplatser och synpunkter som kommer in lyfts i dessa forum. Målsättningen är att våra
parkeringsplatser ska vara öppna men kvarstår problemen kan det bli aktuellt att stänga den igen.

Med vänlig hälsning kontaktcenter/Vetlanda

