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281060 Synpunkt/klagomål - Leksand bör gå med i 
Klimatkommunerna 

Åke Sjöberg

2019-01-18 Samhällsutveckling

KOS 2019/73 Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål - 
Åtgärdsredovisning saknas

2019.1043 Synpunkter eller klagomål - Bättre information 
på Granbergets hemsida gällande öppettider. 
Öppethållande även på studiedagar.

Torkel Holst

2019-02-08 Samhällsutveckling

KOS 2019/177 Åtgärdsredovisning synpunk/klagomål - 
Hemsida/Information
 Granbergets nya hemsida forcerades fram och 
vi är inte helt nöjda hur öppettiderna 
presenteras. Vi håller på att titta på en lösning 
hur vi ska presentera information och öppettider 
på ett bättre sätt då det i dag inte är tydligt.

Öppet Under Studiedagar.

Vi planerar inte idag för att öppna tidigare för att 
det är studiedagar.
Den aktuella dagen så var öppettiderna 12.00-
20.00.
Granberget är öppet alla dagar under 
högsäsong och bara stängt måndagar under 
lågsäsong. Sen är det klubbträningar mån-tis-
tors kväll och kvällsöppet ons-fre. Det betyder att 
vi har väldigt lite tid för Underhåll/Pistning som vi 
måste göra utan gäster i anläggningen.
Varje timme är värdefull för att vi inte ska behöva 
jobba med underhållet på bara kvällar och 
nätter.

Mvh/ Markus Andersson
Enhetschef Fritid/Ute

2019.1150 Synpunkt/klagomål - Kommunen bör 
uppmärksamma kulturpersoner.

Pär Ohlsson

2019-02-14 Samhällsutveckling
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KOS 2019/223 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Besvarat via e-post 2019-02-14 enligt följande: 
Hej Lena!

Jag håller helt med dig om att vi ska 
uppmärksamma kulturpersoner och särskilda 
insatser på kulturområdet.
Vi har sedan 2017 Leksands kulturstipendium 
som delas ut på kulturkalaset varje år tex.
Men som du påpekar är Johan Testads, Per och 
Bengans utmärkelser i år särskilt värda att 
uppmärksammas.
Jag har skrivit lite om det i min senaste krönika i 
magasinet och det kommer att ske något mer 
men när och hur är inte bestämt än.

2019.2658 Synpunkt/ klagomål - Julbelysning Anna Ograhn

2019-03-27 Samhällsutveckling

KOS 2019/398 Åtgärdsredovisning/synpunkt - Den belysning 
som sitter uppe är en vinterbelysning som är en 
effektbelysning under vinterhalvåret det är inte 
en formell julbelysning som bara sitter uppe 
under jul. Gata/park har planerat att samordna 
nedtagningen av vinterbelysningen och 
uppsättning av tygveporna på Leksandsbron och 
ner till rv 70 under v 14. 

2019.3143 Synpunkt/klagomål - När ska bron vid Norsbro 
åtgärdas.

Lars Lindblom

2019-04-09 Samhällsutveckling

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

2019.3144 Synpunkt/klagomål - Öppna upp grindarna vid 
Simhallen mot Tegera Arena

Lars Lindblom

2019-04-09 Samhällsutveckling

KOS 2019/282 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Ingen 
åtgärd

2019.3349 Synpunkter eller klagomål - Bra bemötande av 
personalen på Granberget. Förbättringar av 
grillplats och tillbyggnad mycket positivt

Torkel Holst

2019-04-17 Samhällsutveckling

KOS 2019/178 Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Ingen 
åtgärd
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