Status

Anmärkning

2020‐04‐02 13:11 Träd och övrig vegetation

Utfört

2020‐04‐07 20:07 Övrigt

Tilldelat

2020‐04‐08 14:30 Gatubelysning

Tilldelat

Träd som knäckts och vilar i ett intill stående träd. Om trädet ramlar lägger det sig ut
över cykelbanan. Kanske inget ni behöver göra något åt men ta en koll. Dungen vid
Lybyvägen
Detta stora träd finns vid Hörbyån i höjd med Lokalföreningen och kapellet vid
Vårdcentralen (på samma sida). På trädet sitter en otäck härva taggtråd ‐ som våra
hundar lätt kan trassla in sig i. Vore tacksamt om kommunen kunde avlägsna denna
Gatlykta! utanför Kristinagatan 13 är trasig, lyser ej.

2020‐04‐08 16:39 Lekplatser

Utfört

Mellan Kristinagatan 13 och 20
Skadad gunga

2020‐04‐09 16:14 Gatubelysning

Tilldelat

2020‐04‐12 02:06 Markering

Tilldelat

Registrerringsdatum

Felanmälan/Synpunkt

2020‐04‐13 16:10 Vandalisering
Utfört
2020‐04‐14 10:42 Papperskorgar och nedskräpning Utfört
2020‐04‐20 16:56 Dagvatten

Avvisat

2020‐04‐20 22:02 Gatubelysning
2020‐04‐20 22:06 Gatubelysning

Avvisat
Avvisat

2020‐04‐20 22:50 Gatubelysning

Avvisat

2020‐04‐21 17:36 Lekplatser

Utfört

Lampor blinkar/ slocknar av och till gäller främst andra och tredje lampan på vägen
mellan parkeringen på Videgatan och Karnas backe
text
En gatuskylt i Hörbyån ungefär där vändzonen st olofgatan är
Otillåten deponi av skräp funnen. Vet inte ifall detta är rätt ställe att anmäla på, men
ni kan kanske förmedla vidare till rätt ställe inom kommunen.
Brunnsgaller längs huvudgatan i Östraby igensatta och måste rengöras för att klara
avvattningen.
Översvämningar i en hel del källare är annars att vänta. Eftersom
detta är återkommande problem borde det ses över med jämna mellanrum som en
rutin ett antal ggr/år. Då jag drabbats själv kommer jag att kräva Hörby kommun på
ersättning för skador ang detta. Med vänlig hälsning.
Blinkande gatubelysning på bl.a på Smedjegatan .
Hej. Gatubelysningen på liljegatan blinkar hela tiden. Svårt att sova när det blinkar
hela tiden. Hoppas ni kan titta på det. Har blinkat iallafall 4 nätter om inte mer.
Hälsningar
Patrik Lövgren
Liljegatan/Gelbgjutaregatan gatubelysningen står och blinkar hela nätterna. Har gjort i
ett par veckor
Barnen kan ta sig ut själva från lekplatsen Osbyholm då handtagen är enkla att öppna.
Efterfrågar kedja och karbinhake på samtliga grindar för barnens säkerhet!

2020‐04‐22 12:42 Gatubelysning

Tilldelat

2020‐04‐22 15:26 Markering
2020‐04‐23 09:48 Gatubelysning
2020‐04‐26 08:18 Gatubelysning

Utfört
Tilldelat
Utfört

2020‐04‐27 11:23 Lekplatser

Tilldelat

2020‐04‐28 11:04 Klotter

Avvisat

Hej gata/park! Det verkar som att lamporna med solcellsbelysning i Osbyholm (där
cykelvägen/banvallen korsar Fulltoftavägen) har hängt upp sig. Alla tre lyser hela tiden
åtminstone kvällstid. Bästa hälsningar Christel
Avbruten stolpe
Gatubelysning lyser ej utanför Kristinagatan 13
Skruv saknas, så det går att komma åt insidan av belysningsstolpen.
Linbanan på naturlekplatsen i Karnas Backe fungerar inte. Den är trög och stannar när
man åker med den. På bilden ser ni min son. Han åkte utan problem i onsdags och nu
måndag fungerar den inte.
Är så less på att varje dag påväg till förskolan med ungarna mötas av klotter på var
och vartannat hus, speciellt vid stora hotellet, väldigt otrevligt.

