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287324

Synpunkt/klagomål - Bristande information och
service

2019-05-02

Jonas Slars
Samhällsutveckling

KOS 2019/598

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Avsändaren är kontaktad både vad gäller
synpunkten om barnomsorgen samt bygglov och
är ombedd att inkomma med ytterligare
information.

2019.3111

Synpunkt/ klagomål - Hastigheten på Insjövägen Lars Lindblom

2019-04-08

Samhällsutveckling

KOS 2019/498

Åtgärdsredovisning synpunktklagomål Kommunen har sedan tidigare vidtagit ett antal
åtgärder för att höja trafiksäkerheten på
Insjövägen som samtidigt bidrar till en lägre
hastighet såsom:
Hastighetspåminnare (lysande vägmärke 40
km/h som tänds vid hastighetsöverträdelse).
Ombyggt övergångsställe (vid Skolvägen) med
mittrefug (avsmalning av väg), blinkande
vägmärke för övergångsställe (sensorstyrt),
förstärkt belysning mm.
Upphöjt övergångsställe (vid Kaptensvägen)
och avsmalnad vägbana (timglas).
Sänkt högsta tillåtna hastighet inom
tättbebyggtområde från tidigare 50 km/h till
nuvarande 40 km/h
Kommunen har i dialog med Polisen framhållit
att denna vägsträcka är en plats där vi önskar
mer regelbunden trafikövervakning (vilket
Polisen gör, men inte i den omfattning vi
önskar).
Utöver detta planeras en ny väg,
Moskogsvägen, som kommer att avlasta
Insjövägen (och Järnavägen) från en hel del
genomfartstrafik.
För närvarande är inga ytterligare fysiska
åtgärder på Insjövägen planerade.

2019.3143

Synpunkt/klagomål - När ska bron vid Norsbro
åtgärdas.

2019-04-09

Lars Lindblom

Samhällsutveckling
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KOS 2019/325

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Gata
Park har regelbunden tillsyn av plåtarna och
rättar till dessa vid behov. Det pågår arbete med
Kommunens hemsida och vi ska se över
innehållet där

2019.3997

Synpunkt/klagomål - Påfart trottoar

2019-04-26
KOS 2019/572

Ansvarig

Lars Lindblom
Samhällsutveckling

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Svarat
via mejl den 3 maj.
Alla övergångsställen kring Torget och
omkringliggande vägar kommer att bli
anpassade så att de ska fungerar bra ur
tillgänglighetssynpunkt precis som vi gjort i de
tidigare etapperna i centrumutvecklingsplanen.
Att det är höga kanter nu på vissa ställen beror
på att arbetet inte är klart, ex ska ett ytterligare
alger med asfalt på vägen så den kommer
högre. Hoppas att det kommer fungera bra för
dig då.

2019.5542

Synpunkt/klagomål - Förslag på att bygga en
parstuga på Torget

2019-06-18

Samhällsutveckling

KOS 2019/793

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Svar
lämnat via mejl 2019-06-18:
´Vad roligt att du tycker att Torget blivit fint. Tack
för förslag om byggnad. Vi får se vilka behov och
möjligheter som finns framöver´

2019.6078

Synpunkt/klagomål - Slybekämpning grishagen

2019-07-05
KOS 2019/620

Anna Ograhn

Anna Ograhn
Samhällsutveckling

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Arbete med slyröjning är beställt av
Fritidsavdelningen (skogsgruppen) och kommer
ske så fort möjlighet finns under året. Personen
som lämnat synpunkten vill inte bli kontaktad
står det i formuläret så ingen återkoppling har
skett.
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