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91882

2020-07-16

Jag sänder med några bilder som visar hur igenväxt det börjar bli på lekplatsen.
Det finns nu åter flera barn i olika åldrar i Farstorp och lekplatsen är en mötesplats
för barn och föräldrar. Vi önskar i första hand att växtligheten i sandlåda och runt
lekredskap tas bort. Fick vi sedan lekredskapen utbytta mot lite nya uppfräschade
bler vi än mer tacksamma.

hej och tack för din synpunkt!
vi kommer att se över och snygga till lekplatsen så den ser ok ut. hoppas kunna skaka fram lite pengar så jag kan ordna nåt
nytt redskap oxå. kanske en grillplats?
mvh Ola
Ola Ljunggren · 2020-08-07

92628

2020-07-24

Jag har upptäckt att det finns råttor i avloppet i mitt hus, försäkringsbolaget har
satt ut fälla inne i huset. Nu undrar jag om ni kommer att vidta åtgärder mot det i
de större rören t ex ute i gatan? Det gäller på Skogslundsvägen längst ner mot
bäcken.

Hej!
Njudung Energi har avtal med skadedjursbekämpare som reglerar bestånden av råttor i ledningsnäten. Råttorna kommer
dock inte att kunna decimeras helt utan de finns där vi människor lever. Vi meddelar dock Njudung Energi om att det har
varit problem på Skogslundsvägen.
Vänliga hälsningar
Jessica Olsson
Miljöinspektör · 2020-07-29

92652

2020-07-26

Hej
Vandrade i nya Illharjsreservatet i veckan, Där står Jättelokor i stora bestånd på
område mot Västerleden.
På samma ställe noterades de under Smålands flora inventering 1994.
Finns det reservatsbestämmelser att invasiva arter inte får bekämpas i reservatet?
Sjögullet fick ju saneras eller??

Hej,
tack för din synpunkt!
Vi är medvetna om lokalen i Illharjen. Det har utförts olika typer av bekämpning under åren, för att bekämpa krävs det
tillstånd. I och med Illharjens känsliga hydrologi är mekanisk bekämpning skonsammare. Jag kan däremot inte hitta något
om sjögullet du nämner.
Vi kommer fortsätta att aktivt bekämpa jätteloka i Illharjen och i resten av kommunen. Bekämpning av invasiva arter är ett
pågående och långvarigt arbete.
Vänliga hälsningar
Hanna Karlsson
Naturvårdshandläggare
Hanna Karlsson · 2020-07-27

92659

2020-07-26

I lördags kväll den 25 juli vid 21- tiden såg jag en stor råtta som kom Pizzerians håll
och sprang över parkeringen in i
ett av husen där kundvagnar förvaras.

Hej!
Råttor finns i alla våra samhällen. Njudung Energi och andra stora verksamhetsutövare som hanterar avfall har avtal med
skadedjursbekämpare. I övrigt är det den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för bekämpning av skadedjur på sin
fastighet.
Vänliga hälsningar
Jessica Olsson - Miljöinspektör
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92991

2020-07-29

Vad ledsen man blir, hux flux står den där, padelbanan, passar verkligen inte in.
Ängen bakom värdshuset är borta. Ek o hasseldungen runtomkring
oknjudungstugan upp till bergskammen förstörd. Snälla Vetlanda kommun, sätt
ner foten, stoppa fortsatt exploatering av den fina ängen. Artrikedomen+
trädkyrkogården här är gynnsamt för polloniatörer. Finns inget kvar av den
blomsterprakt som en gång funnits i Östanå. Bara kort snaggat gräs överallt.
Sterilt och dött, inget för humlor och bin, inget för själen. Tänk om! Hävd med
sensommarslåtter är framåtblickande. Kanske lite blomsterängar på golfbanan
som är så steril.

Kommunen gjorde en utredning ur olika perspektiv och den samlade bedömning blev att det var möjligt att placera en
padelbana enligt önskemålet. Banan upptar c:a 4 % av den totala ängsytan som är ungefär ett hektar.

Efter att ha läst dagens artikel i VP om fortsatt besöksförbud på äldreboende blir
jag fundersam varför det inte gäller tvärtom.
Det är en jättefin idé att kunna träffas ute på äldreboendets gård, med div
hjälpmedel. Men varför får en del av de som bor på äldreboendet röra sig fritt ute
bland annat folk? Detta kan jag inte förstå. Vissa får åka med anhörig i bilen, en
annan får inte ens sitta i bilen med anhörig. Vilka regler gäller egentligen och vem
har koll och ansvar?

Tack för din synpunkt.
Besöksförbud på särskilda boenden för äldre begränsar besök inom själva boendet och de ytor som boendet förfogar över.
Det påverkar däremot inte de äldres rätt att på egen hand - eller med hjälp - lämna boendet.

93063

2020-07-30

Pär-Olof Högstedt · 2020-07-29

Personalen ska informera boende och närstående om besöksförbudet och att alla måste följa Folkhälsomyndighetens råd
och rekommendation som bland annat innebär att man ska vara frisk för att besöka sina närstående även utomhus, man
ska hålla avstånd osv . Det är möjligt att föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha kontakt, än via ett fysiskt besök.
Det är områdeschefen som godkänner om undantag från besöksförbud kan vara aktuellt.
Helen Karlsson · 2020-08-04
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93169

2020-07-30

Någon har tagit bort själva planeten.

Vi ser över skulpturen.
Björn Wiberg · 2020-08-17

93312

2020-08-01

Jag undrar, vad är tidsplanen på byggnationen på Mogärdeskolan? Känns som
dom har byggt där i flera år.

Byggnationen på Mogärdeskolan beslutades politiskt 2015 och avser både nybyggnation och renovering samt
iordningställande av en ny utemiljö.
Under 2016 revs två gamla byggnader för att göra plats för nybyggnationen. Samma år gjordes projektering och
upphandling av entreprenaden.
Under 2017 påbörjades nybyggnationen, denna blev dock försenad på grund av olika omständigheter hos entreprenören
som under våren 2019 dessutom gick i konkurs.
Sommaren 2019 anlitades en ny entreprenör för färdigställandet av nybyggnationen och utemiljön, vilka togs helt i bruk till
årsskiftet 19/20.
Renoveringen är uppdelad i 3 etapper, den första etappen påbörjades i februari 2020 och den sista etappen beräknas vara
klar under hösten 2021. Det är en pågående skolverksamhet i de delar som ska renoveras och eftersom möjligheter saknas
att evakuera hela skolan under renoveringen har arbetena delats upp i etapper, detta gör att byggtiden blir något längre.
Efter avslutad renovering återstår rivning av gymnastiksalen och gamla F-6-delen för att kunna iordningställa trafiklösningen
i anslutning till skolan, tidplanen för detta är ännu inte fastslagen.
Joakim Öhman · 2020-08-10

93333

2020-08-02

Ursäkta Vetlanda Kommun, (vet ej vem som styr över denna äng). Varför en
padelbana här? Fantastisk vacker äng att strosa igenom. En hel del ängsväxter,
Nattvioler i den nedre delen också. Tråkigt att se detta. Plats för banan borde ha
funnits i någon kant på golfbanan där det ändå är så sterilt, med nät som tak. Vad
vi saknar ängen bakom värdshuset, den klippta lilla stigen under ekarna ock allt
fågelliv. Fint med den böljande gräsängen längs med vägen och slänter som tillåts
blomma. Ett tips, hävda dom med traditionell sensommarslåtter. Varför inte ett
par hässjor. Skulle vara vackert som kontrast till allt det tillrättalagda.
Campinggäster.

Kommunen gjorde en utredning ur olika perspektiv och den samlade bedömning blev att det var möjligt att placera en
padelbana enligt önskemålet. Banan upptar c:a 4 % av den totala ängsytan som är ungefär ett hektar.
Vänliga hälsningar Steff 05-08-20

93869

2020-08-05

Jag bor på Jägmästargränd samt med baksidan utmed Kullgatan. jag undrar om ni
någonsin kommer att klippa de träden på toppen något som ni gör med de utmed
Kullgatan ner mot stan? De har med åren blivit så stora och höga.

Hej, det är inte något som är med i planeringen, då de står som friväxande i vår skötselplan.
Annika Henriksson · 2020-08-11

93997

2020-08-05

Under rådande coronapandemin har vi ju semestrat hemma i år. Varför kan inte
Vetlanda ha en familjepark som till exempel Jönköping har. Forngården vore väl
toppen att utöka och göra lekpark där familjer kan samlas och sedan ta en fika i
Forngården. Vore väl ett dragplåster för Vetlanda. Utöka också apotekparkens
lekpark så det också blir en plats för familjer.
Det finns ju inget i Vetlanda bara runt om. Vi måste locka familjer till Vetlanda inte
att vi åker till andra städer för familjedagar.

Vi har sett behovet av en större lekplats i centrala Vetlanda och det finns planer för att komplettera forngårdsparken med
en lekplats. Apoteksparken är även den i behov av utveckling, lekplatsen kommer att få en översyn i samband med det.
Annika Lundwall · 2020-08-12
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94050

2020-08-06

-Vem ligger tätt på badplatserna?

Här handlar det om inrapporterade observationer och de delas upp i två kategorier - generellt och riskgruppen 70+.
Jag är väl medveten om att många i riskgruppen 70+ följer riktlinjerna exemplariskt men det finns också en del som inte gör
det. De som inte följer rekommendationerna i gruppen 70+ har blivit fler de senaste veckorna.

-Vem sitter precis intill varandra längs bäcken?
-Vem kramar varandra när de träffas?
-Vem har inte minskar ner på sitt umgänge?

Annelie Jönsson, kommunikationschef
2020-08-06

-Vem "klättrar" på varandra efter ett mål i en fotbollsmatch?
-Vem drar runt på stan i stora grupper?
-Vem åker till sommarstugan gängvis och festar och sover över?
-Vem åker runt i raggarbilarna med minste fyra i varje bil?
-Vem är ute och går tre, fyra stycken nära varandra och med barnvagn?
Inte 70+are

-Vem handlar online?
-Vem får inte träffa sina barn?
-Vem har isolerat sig?
V
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94127

2020-08-06

På vägen ner till idrottsplatsen i skede ligger resterna av en sortergård som
avvecklades för några år sedan. Där har buskar och träd tagit över och det ser
tråkigt ut. Det behövs snyggas till. Bakom sortergården upp till stora vägen är ett
område som vuxit igen och behöver röjas ur på buskar och träd. Vid stora vägen
vid busshållplatsen står en stor död björk. Vi vore tacksamma om detta
åtgärdades.

Detta kommer att gås igenom det 2020.

94136

2020-08-06

Hej! Ett brunnslock är löst framför Storgatan. Det smäller så fort en bil kör över
det. Trasigt??

Hej
vi har bytt lock i dag 24/8-20
Fredrik Bernström · 2020-08-24

94137

2020-08-06

Repris damm Östanå parkering och Mossvägen.

Hej, dammbindning är beställt.
Emil Bergdahl· 2020-08-13

94253

2020-08-08

Hej det måste väl vara fler än jag som tycker om att sola och bada utan badkläder
här i vetlanda jag tycker väl att kommunen kunde ordna något bad för oss också
så man slipper åka många mil för den sakens skull det borde väl gå att ordna tack
på förhand

Hej!
Just nu finns som du säger inget nakenbad i kommunen, och vad jag vet är inget sånt planerat i dagsläget.
Du kan alltid framföra din önskan till politiken. I så fall kan du lämna in din fråga till kommunkansliet eller fullmäktiges
ordförande senast måndag klockan 12.00 samma vecka som sammanträdet. Du väljer själv om du vill läsa upp din fråga
eller få den presenterad av presidiet. Du måste närvara när frågan besvaras.
Vänliga hälsningar Kontaktcenter
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94271

2020-08-09

Ogräset växer högt i lekplatserna o lekutrustningen har inte fått någon färg de
senaste 25 åren. Har påpekat för dem som sköter lekplatserna men de svarar att
det inte ingår i deras arbetsuppgifter men det gör det för dem som sköter
Vetlandas lekplatser varför denna orättvisa av skötsel. Tror vi betalar lika mycket
skatt som alla andra. Arg Farstorps bo, det finns faktiskt barn här oxå

vi kollar upp och åtgärder bristerna.
Ola Ljunggren · 2020-08-18

95371

2020-08-14

Hej Annika
Kan du fixa till att Brunnsgårdspåret blir renklippt från gräs, så som ni brukar göra
varje år.

Det finns med i planeringen. :)
Annika Henriksson (annhen) · 2020-08-24

2020-04-19

Hej

När det gäller smittläget rapporterar vi hur det ser ut inom vård och omsorg en gång i veckan. Siffrorna redovisas på
kommunens hemsida.

77924

Jag tycker det är synd att inte Kommunen går ut med mer information kring smittläget i kommunen. Jag har läst och förstår att de inte vill gå ut med information till
allmänheten på grund av sekretessen. Jag jobbar själv i kommunen
(socialförvaltningen) och är mycket väl bekant med sekretess och vad det innebär.
Jag tycker med det är viktig att skydda information om enskilda individer.
MEN, när detta leder till att man inte går ut med någon information alls kring hur
många smittade och eventuellt döda vi har av Corona i kommunen tycker jag det
blir fel. Det kan till och med leda till ökad smittrisk och att flera blir sjuka och till
och med dör, för att många inte tar det på allvar.

Hur smittläget ser ut totalt i kommunen rapporterar regionen en gång i veckan och länken dit finns också på kommunens
hemsida.
Att vi inte rapporterar mer detaljerat beror på patientsekretessen och att vi inte kan riskera att röja identiteten hos
enskilda. Det är också viktigt att ha med sig att kommunen inte har kännedom om eller tillgång till uppgifter om antalet
smittade utöver vår egen vård- och omsorgsverksamhet. Den informationen finns hos regionen.
Annelie Jönsson, kommunikationschef

Om kommunen hade gått ut med siffror över antal bekräftad smittade, eventuellt
döda, tror jag flera hade förstått allvaret och handlat därefter. I nuläget tror
många att det inte alls finns i kommunen och man fortsätter träffas som vanlig för
man tror att det är ingen risk här.
Hoppas ni kan tänka om! Ni behöver inte uppge om det är på äldreboende, eller
skolor eller var det nu kan vara, bara ATT det finns här, så att alla kan ta
restriktionerna på allavar och hålla smittspridningen på en så låg nivå som möjlig.

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.

Synpunkter att ta med till framtida planläggning.
Jan-Åke Johansson · 2020-08-03
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90879

2020-07-07

Som förälder till ett barn med en fysisk funktionsnedsättning tycker jag det är
skamligt att det inte finns en lekpark i centrala Vetlanda som ska fungera för alla.
Alla barn har rätt lika lek/ aktivitet/rörelse/träning vad de än har för nedsättning.
Idag undviker vi lekplatser i stan eftersom det skulle bli ett slit för oss föräldrar
med alla lyft som blir. Ett tips är att se hur Eksjö (sjukhusparken) har utformat den
lekplatsen.

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

96657

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?

Miljö och byggförvaltningen har fått detta ärende till sig. Då ärendet rör en enskild fastighet och fastigheter är
personuppgifter, kan vi inte svara mer utförligt i detta forum.

