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103662

2020-09-16

Sitter just nu på den fasta bänken mellan mela kvarn o smedjan. Nu kan jag inte se
den vackra forsen pga sly ute på fors piren. Ni fixade det för 2 år sen. Nu behövs
lite gallring igen.tack på förhand

Hej och tack för synpunkten. Slyröjning mm är ett vinterjobb för oss på parkenheten. Annika Henriksson · 2020-09-28

103842

2020-09-16

Jag har precis börjat dagpendla till jobbet i Nässjö från Vetlanda och under knappa
2 veckor som gått så har morgontåget kl 7.10 från Vetlanda inte gått p g a tekniska
problem. 1:a gången gick en ersättningsbuss i nästan samma tid, ok. 2:a gången
det hände så kom det en ersättningsbuss efter 50 minuter vilket är oacceptabelt
enligt mig. Ska jag kunna fortsätta att jobbpendla med kollektivtrafiken så måste
det fungera annars blir det ännu fler som tvingas ta bilen som vi inte önskar i
många aspekter som säkerhet miljö etc. Därmed blir det också sämre underlag till
kollektivtrafiken. Ska vi vara en attraktiv kommun så MÅSTE det fungera med
kollektivt resande.

Hej! Kollektivtrafiken sköts av länstrafiken och detta är inte något kommun bestämmer kring. Region Jönköping håller i
dagsläget på med ett trafikförsörjningsprogram där allmänheten är välkommen att lägga fram sina åsikter. Det hålls ett
möte i Vetlanda kommuns stadshus den 23 september. Om man inte kan medverka går det även bra att lämna åsikter på
regionens hemsida på följanede adress: https://www.rjl.se/Demokrati/delaktighet-och-inflytande/svara-pa-remisser/
Vänliga hälsningar Kontaktcenter 2020-09-20

104402

2020-09-18

Vill tacka mannen på förrådet/verkstan ,gatukontoret som hjälpte oss på bästa
sätt att få fram en koppling ,då vi fått vattenläcka på vårt bevattningssystem. Tack
för bra service Pauliströms vattenförening

Hej! Vad roligt att ni är nöjda med hjälpen. Vi har framfört detta till gatukontoret och dom tackar så mycket. Vänliga
hälsningar Kontaktcenter 28/9-20

104714

2020-09-21

Våra barn leker ofta i skogen mellan kullgatan/pukaregatan/grenstigen. Skulle ni
kunna komma och städa då barnen inte kan skada sig på sakerna.

Hej!
Vi kollar över området.
Annika Henriksson · 2020-09-29

ID

Inskickat

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

104715

2020-09-21

Undrar varför det inte finns någon rastgård för hundar i Vetlanda, det finns ju
väldigt många hundar i stan men ingen plats där man kan släppa dem under
översikt!!!

Hej! På ett möte i kommunfullmäktige togs ett politiskt beslut att kommunen som organisation inte ska driva eller bygga
några rastgårdar för hundar. Möjligheten finns dock för en förening att kunna driva en rastgård på kommunal mark om så
önskas. Om man är en del av en sådan förening är man välkommen att ta kontakt med P-O Högstedt mark och
exploateringschef. Annika Lundwall · 2020-10-28

104881

2020-09-22

Gång/cykelbana på magasinsgatan är under all kritik. Guppig, hål och allmänt
ojämn. Börjar uppifrån korsningen Östanåvägen och ner till Järnvägsgatan. Den
har varit dålig i många år, men nu anser jag att den behöver åtgärdas omgående.

Hej. Den delen är inte med i årets beläggningsplan så vi får lägga den till nästa års planering. Matti Rautio · 2020-10-01

104892

2020-09-22

Hej! Jag har en önskar som vårdnadshavare då man har bar både på förskola och
skolan. Varför kan man inte försöka synka alla planeringsdagar på ett läsår? Vi har
två barn på tändhatten och ett barn på tomaslundsskolan/fritids. Just nu innebär
det 8 OLIKA planeringsdagar på ett läsår. Varför kan man inte försöka sammanföra
dessa så vi bara måste lösa 4 dagar per ut utöver vanlig semester. Då dessa ligger i
samma område borde det inte vara något problem? Tidigare har de varit någon
dag som faktiskt ha varit samma, men inte nu längre.

Tack för din synpunkt. Planering av kompetensdagar på fritidshem och förskolor görs av respektive verksamhet och rektor.
Då kommunen har skyldighet att erbjuda förskola och fritidshem under samtliga vardagar kan kommunen inte samordna
kompetensdagarna på liknande sätt som inom grundskolan, där kommunen har laglig rätt att stänga samtliga skolor för
kompetensutveckling en och samma dag. För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna samla sin personal för
kompetensutveckling måste vissa förskolor och fritidshem ha öppet för att kunna ta emot barn från förskolor och fritidshem
som är stängda för kompetensutveckling, då man som vårdnadshavare har rätt till barnomsorg även när den ordinarie
förskolan eller fritidshemmet är stängd för kompetensutveckling. Då vi idag har nio förskolor och fem fritidshem inom
Vetlanda centralort har vi inte möjlighet att samordna kompetensutvecklingsdagarna fullt ut mellan förskolor och
fritidshem. Med vänlig hälsning Jonas Gunnarsson Verksamhetsautvecklare Barn- och utbildningsförvaltningen Jonas
Gunnarsson · 2020-10-05

104960

2020-09-23

Dom behöver förbättra markant hur dom bemöter sina klienter, specifikt då
barnfamiljer som dom utsätter för trauma gång på gång och inte hjälper utan
stjälper istället , så skall inte socialtjänsten jobba och va respektlösa. Dom brister i
handläggningen och dokumentation och bemötande samt lyssnar inte och tar in
det klienter säger utan hånflinar och nonchalerar och visar sin ohänsyn till deras
klienter som de har möte med osv. dom gör godtyckliga utredningar och sätter
ihop en utredning på deras eget privata inkännande och deras privata tycke och
går bakom ryggen även på sina klienter och då det är värre är ju att cheferna
håller sina under arbetande tjänstemänn bakom ryggen när de begår och begått
tjänstefel och sånt kommer aldrig fram när olika verksamheter håller varann
bakom ryggen. Barn som kommer ifrån föräldrar oskyldigt och hamnar hos
främmande personer som inte är deras föräldrar och tvingas vara där och även
tvingas på så sätt när dom är spädbarn att dom inte kan försvara sig mot att
behöva va hos andra under tvång och även när det inte skett något allvarligt och
föräldrar inte brustit i sitt föräldraskap och i sina föräldraroller genemsamt men
detta sker väldigt ofta och nästintill alla barnutredningar är bristfälliga och
innehåller flertalet brister av olik karaktär inom alla socialtjänster men
socialtjänsterna blundar & ser förbi det och anmäler inte sina tjänstefel när dom
begåtts Och tillråga på allt så tar dom till med lvu lagen och får igenom i domstol
trots det inte är sanning i deras godtyckliga utredningar som de satt ihop .

Skickat svar via vanligt brev enl önskemål från synpunktslämnaren 2020-10-13. / kontaktcenter
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105586

2020-09-26

Jag undrar vad som har hänt med skötsel av grönområdet vid tennisplanen i
Kvillsfors? Det är högt gräs och igenvuxet och vi grannar får in skadedjur som trivs
i det höga gräset på våra trädgårdar. Jag bor på Bastugatan och vår tomt gränsar
till grönområdet. Jag skulle vilja veta om det är inplanerat gräsklippning/röjning på
ytan i år? Tidigare år har det efter påtryckningar från oss som bor här åtminstone
blivit klippt en gång under sommarhalvåret, men i år är det fortfararande vildvuxet
av högt gräs och sly vilket vi som bor här inte tycker är ok.

Ytan betecknas som högvuxen gräsyta, den ska alltså bara slås av 1 gång per år. Detta sker med maskin och utförs efter
sommarmånaderna så det är pågång framöver. Ola Ljunggren · 2020-10-15

105589

2020-09-26

Södertälje kommun skärper kontroll vid anställningar: ?Först i Sverige?
Sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet. Det är de fyra
brottstyper som anställda vid Södertälje kommun kommer att kontrolleras för. ?
Det handlar om att undanröja risker för kopplingar till den organiserade
brottsligheten, säger Johan Lefverström, personaldirektör på Södertälje kommun.
När kommer Vetlanda kommun införa samma krav? Inte för att jag tror att det
finns problem eller misstänker oegentligheter men att jobba förebyggande med
ett krav som inga hederliga medborgare kommer motverka, vad tycker
kommunensfullmäkigets ordförande

Det är på gång en SOU-utredning om arbetsgivarens rätt till att kräva utdrag utöver lagen. Detta har vi med i vårt
ställningstagande. Gällande Vetlanda kommun, väljer vi att följa kollektivavtal, riktlinjer och lag. Vi bevakar området noga
ifall nya direktiv kommer fram i utredningen. Vänligen Carina Hördegård, Ordf. Kommunfullmäktige och Therése Ekbladh,
HR-chef Therese Ekbladh · 2020-10-09

105602

2020-09-27

Ägaren till ett hus har under några års tid förvarat högar med isolering i
trädgården. Det ser inte bara väldigt skräpigt och tråkigt ut utan nu blåser det runt
isoleringsresten i området då fåglarna har ledskola i isoleringen. Det första man
ser när man kör in i området är alla dess fula högar med isolering. Måste vara lite
krav på att man inte kan låta det se ut på det viset.

Vi har varit ute och tittat på tomten och vi kontaktar fastighetsägaren. Susanne Weinfors (suswei001) · 2020-10-08

105605

2020-09-27

Hej! Hur ser det ut med nya hustomter i Bäckseda? Vet att det byggs mycket i
Himlabackarna men inte alla som vill bo där. Finns en stor efterfrågan på hus just i
Bäckseda, vilket är tydligt på husvisningar och budgivningar som följer därefter.
Finns ju områden här och var i Bäckseda som skulle kunna bli plats för nya hus.

Vi vet att det finns intresse av att bygga och bo i Bäckseda. I Fördjupade översiktsplanen för Vetlanda centralort är två
områden utpekade på varsin sida av vägen vid infarten till Sandlandet med totalt c:a 15-20 tomter. Dessa områden är dock
inte uppe för detaljplaneläggning ännu utan ligger lite längre fram i tiden. Pär-Olof Högstedt · 2020-09-28

105847

2020-09-28

På ledningsvägens cykelväg till snickarevägen står en båt trailer, troligen på
kommunal mark precis en 15 meter vid infarten ifrån ledningvägen Behöver ses
över.

Hej Tack för upplysningen, vi startar ett ärende på detta fordonet.

106737

2020-10-02

Jag tycker att nästa Hedersstjärna ska gå till Gun Jönsson. Hon föddes i Vetlanda
1929. En fantastisk skådespelerska genom flera decennier. Dessutom regissör och
teaterchef mm... Bor numera i Falkenberg. Tack för ordet!

Förslaget noteras till nästa års hantering av Hedersplats Vetlanda. Magnus Färjhage · 2020-10-12

106745

2020-10-02

Vi vet alla vikten av att inte använda så mycket plast. Storleken på de gröna
soppåsarna har minskat avsevärt. De är kortare än de röda vilket medför att man
får slänga dem mycket oftare än de röda påsarna. I de gröna har man ju dessutom
matavfall/ blötare sopor som man absolut inte vill att det rinner ut i skåpet. Jag/vi
får byta gröna soppåsar ofta och gör därmed av med mycket mer plast och det var
väl inte meningen? Ska man kunna knyta ordentligt går det inte i mycket i påsen.
Dessutom använder jag sopkärlen som man fick av kommunen när vi började
sortera och de gröna påsarna når inte upp till kanten på det kärlet längre.

Hej! Påsarnas storlek har inte i något sammanhang ändrats under de senaste tio åren, däremot upplevelsen av vissa
egenskaper kan vara olika. Vissa upplever att påsarna är tunnare eller andra upplever att de är kortare trots att de inte är.
Att vi har flärpar kan dock bidra till att påsarna upplevs vara kortare. Det finns en väldefinierad måttrelaterad
kravspecifikation i vårt avtal med leverantör och det är Njudung Energi som regelbundet kontrollerar att provtagna påsar
uppfyller kraven. Hittills har de inte haft någon avvikelse. / kontaktcenter 201008
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106861

2020-10-02

Den senaste tiden har det regelbundet varit aggressiva, uppenbart påverkade
missbrukare som florerar inne i samt kring Vetlanda resecentrum, främst på
morgonen/förmiddagen. Vissa försöker göra obehagliga närmanden och andra
skriker glåpord och sparkar på inredningen. Vi som åker med lite glesare bussar
vågar inte längre vänta på resecentrum utan måste ta oss till biblioteket om det är
öppet eller sätta oss på något av caféerna i närheten. Har inte sett det som något
polisiärt hittills då jag själv inte bevittnat t.ex. en misshandel (det är dock bara en
tidsfråga, om det inte redan skett) men finns det några möjliga insatser från något
håll? Vill verkligen ha en trygg stad att bo i men som det ser ut nu så låter man
dessa missbrukare ta över hela stationen.

Tack för din synpunkt. Då detta inte är en kommunal fastighet så ber vi dig vända dig till polisen./Kontaktcenter
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107986

2020-10-07

Hej ! Jobbar som vikare och talat med personalen om en sak som är farlig för
barnen att leka vid. Dom har bett om åtgärder men inget hänt . Barnens asfalts
väg för Tramp bilar och cyklarna Som barnen älskar . Den vägen är livsfarlig . Höga
kanter ner till sandlådan . Och de är inget som fröknarna själv kan åtgärda . Ni
måste få dit nån inom de snaraste . Typ gärna igår. Såg flera barn cykla och slå sig,
de är bara en tids fråga innan nån slår huvudet i asfalts kanterna . Snälla ber er åk
dit och se själva . Då tror jag ni förstår vad jag menar . Det är brådskande Mvh

Hej. Var och tittade på synpunkten, detta problem skulle inte behövt hamna i detta forum utan gjorts i samband med
fastighetssyn. Jag har bett att parkenheten om hjälp att åtgärda felet. Matti Rautio · 2020-10-12

108210

2020-10-08

Har ni mätt ljudnivån från den nya sopmaskinen när den kör i stan? Jag gjorde en
enkel mätning med en app och den visade att ljudet översteg 80 decibel. Mer än
85 decibel innebär riskzon för hörselskador vid exponering.

Vi har inte gjort ljudmätning på maskinen men den är CE-märkt och godkänd för ändamålet. Emil Bergdahl · 2020-11-04

108375

2020-10-07

Ventilationen på mogärdeskolan är under renovering och tar alldeles för lång tid.
Varit dålig/avstängd? ventilation där alldeles för länge för de som vistas där hela
dagarna! Både för elever och lärare! När är det klart!??? Dålig ventilation märks i
bla huvudvärk, svårt att koncentrera sig...

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

Hej!
Vi har byggt nytt hus i Ramkvilla, ett samhälle vi tycker mycket om. Vi har en
dotter som är ett år gammal. Ramkvilla har bara en lekpark förutom skolans där
elever håller till och som inte är anpassad för små barn. Den befintliga lekplatsen
är många missnöjda med, så även vi. Förutom att den är liten, för lite sand och
väldigt sliten (se bifogade bilder) så saknas det gungor då ställningen är utdömd till
att vara för dålig. Vi med flera tycker att det är dags för en ny, framförallt med
tanke på hur fina det har i Vetlanda. Vi har inga alternativa lekplatser i samhället
så den vi har borde vara något större och framförallt finare. I dagsläget är det
många barn som leker där då vi ser den från vår tomt, men det är med största
sannolikhet för att det inte finns några andra alternativ. Nu när ni ska satsa på att
ha en levande landsbygd och få folk att bo och flytta hit hoppas vi att ni kan bygga
en ny, det skulle ge ett lyft för samhället.

Hej!
Vi är just nu mitt uppe i en process kring barns utemiljöer och det finns en politisk diskussion kring just lekplatser på
landsbygden och i våra tätorter. Så jag kan tyvärr inte svara på din synpunkt på något tydligt sätt mer än att ett arbete
pågår tillsammans med politiken kring hur man ska se på lekplatserna. Klart är i varje fall att de inte kan vara i det skick som
de bilder du visar. Men hur vi ska uppnå bättre kvalitet på lekplatserna och i vilken omfattning de ska finnas har jag tyvärr
inget svar på.
Annika Lundwall · 2020-10-28

108729

2020-10-08

Med Vänliga Hälsningar,

Vänliga hälsningar Kontaktcenter
15/9-20
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108966

2020-10-09

Går ofta cykel/gångbanan bakom Biltema. Cykel/gåbanan går utmed Västerleden
där man har ?nytta? av belysningen från Västerleden men sista biten innan man
håller vänster och går över bron (över Västerleden) är det kolsvart och det känns
otryggt!

Hej!
Jag har gjort en felanmälan till Njudung Energi gällande belysningen. De skickar det vidare till berörd avdelning som åtgärdar
problemet inom kort.
Med vänlig hälsning kontaktcenter.

