Registreringsdatum

Felanmälan/Synpunkt

Status

2019-01-29 08:38 Gatubelysning

Udført

2019-01-28 21:08 Gatubelysning

Tildelt

2019-01-27 11:31 Vinterväghållning

Udført

Anmärkning
Snälla! Skulle ni kunna ha gatubelsyningen tänd när det fortfarande är mörkt ute? Idag
tex släktes de 07.45, medan det fortfarande är mörkt/skymmigt. Ironiskt nog har skolor
och parkeringar sina tända längre. Skulle gärna vilja ha någon form av återkoppling så ni
inte bara stänger ärendet. Med vänlig hälsning,
Gatubelysning urfunktion närmast Lindgatan 31 när man kör upp för backen.
Vad är det för vassa stenar som används vid grusning vid vinterväghållning ? Nu har jag
kört punka på cykeln 2 ggr har skurit genom däcket . Bifogar bild Med vänlig hälsning,
Lasse Kronbäck

Hej. Jag bor i Västerstad 7190, och vi har vårt sovrum i gaveln mot väg 1123. Det står en
gatubelysning som lyser rakt in i vårt sovrum, riktad från huset, stolpen på vår tomt.
Eftersom jag är elektriker vet jag att om man byter insatsen till en LED-variant så riktas
ljuset dit det ska, mer effektivt ljusflöde, nästan inget läckage bakåt mot stolpen, och den
drar mindre ström.

2019-01-27 10:59 Gatubelysning

Tildelt

2019-01-27 09:41 Övrigt
2019-01-26 19:10 Övrigt

Tildelt
Afvist

2019-01-26 13:45 Gatuskyltar

Udført

Då just den stolpen även belyser en hårt trafikerad utfart från Delagardieskolan, vore det
ren vinst för alla parter. Skolan får bättre uppsikt och vi slipper gatuljus i sovrummet.

Hej! Apropå snöröjning och ansvar för trottoarer. Vi bor på Majvagatan där det inte finns
trottoar/gångbana. Kommunen snöröjer ju hela gatan. Har vi ansvar ändå för att skotta o
halkbekämpa en remsa närmast vår tomt?? Undrar familjen Lennartson
Vattenläcka
30 skylten vid frostaskolan bara uppsatt från torget mot Ica men inte på andra hållet. Folk
bryr sig då inte om hastigheten vid skolan.

2019-01-20 14:10 Vinterväghållning

Udført

Vad är det för dålig entreprenör ni anlitar i kommunen för vinterhållning av cykel/
gångstigar ? Man utsätter sig för fallolycka varenda gång man går ut med hundarna eller
skall cykla till jobbet . Skärpning och se till att dom gör sina jobb eller byt firma

2019-01-19 21:27 Trafik

Udført

Övergångsställe hade varit önskvärt i korsningen Ystadsvägen /Tvärgatan . Många
skolungdomar passerar där dagligen och där är väldigt dålig sikt

2019-01-19 16:57 Övrigt

Udført

Barnvagn handikapp... Hög trottoarkant

2019-01-18 15:24 Gatubelysning

Tildelt

2019-01-18 13:49 Gatuskyltar

Udført

Gatlampa nerkörd fredag 18/1 Christian Kruses väg / Ugglevägen, kaputt!
Som boende på Ringsjövägen hade vi innan ombyggnaden en spegel uppsatt intill den lilla
stolpen på bilden . Nu föreligger stor risk att någon cyklist eller gående blir påkörd då
man inte ser förrän halva bilen är ute på gång/cykelbanan . Tacksam att få tillbaks
spegeln

2019-01-17 08:57
2019-01-13 18:01
2019-01-12 18:00
2019-01-12 17:58

Udført
Tildelt
Tildelt
Tildelt

Anmäler igen då björken på ryttersgatan som hänger långt ner.
Blinkar
Fungerar ej nr 2
Fungerar ej

Träd och övrig vegetation
Gatubelysning
Gatubelysning
Gatubelysning

2019-01-05 17:59 Papperskorgar och nedskräpninUdført

Papapeskorg upp buren ur marken. Står i busskurer på busshållplats magistergstan

2019-01-01 09:28 Papperskorgar och nedskräpninUdført

Papperskorgen nära Kristian Krusesväg (bredvid Netto) skadad efter Nyårsafton

