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Beskrivning av sökning:
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351409

- Synpunkt/klagomål - Hildasholm bidrag

2021-05-31

Brita Klingberg
Samhällsutveckling

KOS 2021/741

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Åtgärdsredovisning saknas

352547

-Synpunkt/klagomål -Gamla länsar på stranden
vid järnvägsbron

2021-06-10

Åke Sjöberg
Samhällsutveckling

KOS 2021/809

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål Åtgärdsredovisning saknas

2021.3903

Synpunkt/klagomål - Behov av åtgärder runt
Limsjön

2021-04-28
KOS 2021/485

Ansvarig

Torkel Holst
Samhällsutveckling

Åtgärdsredovisning - Gömslet tillhör
fågelklubben och är inte i bruk. Gömslet kommer
eventuellt att tas bort.
Infoskyltarna runt Limsjön tittas över med jämna
mellanrum.
Fågeltornet mitt emot riksvägen vid OK ska man
inte gå upp i. Fågeltornet skall tas bort då det är
uttjänt. Bråte och skräp kommer städas upp.
Fågeltornet norrut ses över på sikt. Dasset är
städat och klart.

2021.4286

Synpunkt/klagomål - Otrevligt bemötande av
personal

2021-04-29

Torkel Holst
Samhällsutveckling

KOS 2021/577

Åtgärdsredovisning - Vi har i personalgruppen
påtalat och belyst vikten om ett gott bemötande
av medborgare i olika situationer.

2021.5044

Synpunkt/klagomål - Dåligt underhållna stigar på Åsa Rydell
Digerberget

2021-05-25

Samhällsutveckling
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KOS 2021/707

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Besök i
området 24/5 och jag gick att stigstråk som bär
upp mot och in mot Digerbergets naturreservat.
Det låg inga träd över stigen och den var i gott
skick liksom rastplatsen på toppen. Fritid gick
över och fixad stigarna sent i höstas. Det har
regnat mycket i vår och på några få ställen var
stigen kladdig men där fanns god möjlighet att
gå runt. Vi har aldrig grusat eller lagt bark på
stigarna i området och heller inte skrivit att så
ska ske på informationsskylten. Att underhålla
stigarna betyder att de inte ska växa igen och att
vi ska öppna upp när träd ramlat omkull över
stigen. Stigen är vältrampad med många rötter
och stenar som sticker upp så det är ojämnt att
gå. Att grusa och/eller lägga bark på stigen är
en kostnad som vi hittills inte ansett vara
nödvändig.

2021.5466

Synpunkt/klagomål - Hyllning av personalen på
biblioteket över deras hjälp med boklån under
pandemin då biblioteket varit stängt för
besökare.

2021-06-03

Pär Ohlsson

Samhällsutveckling

KOS 2021/773

Synpunkt/klagomål - Jag vill hylla personalen på
biblioteket över deras hjälp med boklån under
pandemin då biblioteket varit stängt för
besökare. Dom har plockat ihop påsar med
böcker, gett tips om böcker och varit så
hjälpsamma. Framöver så kommer jag att ta
hjälp av dom när jag lånar vissa böcker så jag
hittar rätt. Tusen tack!

2021.5873

Synpunkt/ klagomål - Var finns information om
alla byar och fäbodar i f.d. Siljansnäs kommun?

2021-06-10

Anna Ograhn
Samhällsutveckling

KOS 2021/802

Åtgärdsredovisning - Synpunkt
kulturmiljörapporter Siljansnäs - Alla byar och
fäbodar som är inventerade och beskrivna i
samband med kulturmiljöprogrammet finns på
vår hemsida där alla rapporter är sorterade i
bokstavsordning under rubriken ´Kulturmiljöer i
byar och fäbodar´

2021.6168

Synpunkt/klagomål - Dålig sikt Järnavägen nära krock

2021-06-23

Ansvarig

Anna Ograhn

Samhällsutveckling
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KOS 2021/824

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Gata/Parks arbetsledare har varit på plats i den
aktuella korsningen och kan konstatera att
häcken ser välklippt ut och följer gällande regler.
Men utifrån att det är tidig sommar så är det en
del nya skott från häcken som till viss del
påverkar sikten i korsningen. Broschyren ´Klipp
Häcken´har därför lagts i fastighetsägarens
brevlåda.
Kunden som kontaktade Leksands kommun har
fått följande svar via mail:
Hej!
Vi har varit och tittat på korsningen DalaJärnavägen ±Nygårdsvägen som du kontaktade
oss om.
Häcken är i normala fall välklippt, men den har
just nu en del nya skott som till viss del gör
sikten sämre.
Vi har meddelat ägarna av häcken att den bör
trimmas i enlighet med de regler som finns. Se
länk:
https://www.leksand.se/globalassets/medborgar
e-extern/boende-trafik-och-miljo/trafik/klipphacken-ny.pdf?
_t_id=zWAhPulKXfUKf071NGVx2w%3d%3
d&_t_uuid=FOZj1Of8SFCD_JFLjoC3
EQ&_t_q=klipp+&_t_tags=sitesearch%2clanguage%3asv%2
candquerymatch&_t_hit.id=LeksandsKommunD
XC_Models_Media_TextBasedMedia/_b98f465fac66-4915-9818-47a06f86f237&_t_hit.pos=1
Hoppas att du fortsätter att cykla och att du
upplever miljön som säker. Som cyklist är det
viktigt att tänka på att man själv måste vara
uppmärksam i alla korsningar och vid utfarter
och anpassa farten utifrån det.
Men känner du till fler platser som du upplever
som osäkra eller att de behöver åtgärdas så är
du välkommen att höra av dig igen på
trafik@leksand.se
Jag önskar dig en riktigt fin sommar!
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