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Synpunkter eller förslag som du har:
Vi som bor i Vilbokens villaområden vill ha fler allmänna soptunnor och
hundlatriner. Majoriteten utav alla som bor på Näset
(Parkvägen/Ingenjörsgatan) äger en hund, och längst ut på udden är det
populärt att bada och rasta sina hundar. Vi hade gärna sett en hundlatrin
någonstans vid de nybyggda husen på Näset. Gärna vid stigen som går in
mot skogen. Utanför tobaksaffären finns just nu inga soptunnor alls. Längs
med Ingenjörsgatan finns en enda hundlatrin i korsningen mot Halens
camping. Men inga soptunnor. Vid Slussen finns det inte heller några
soptunnor. Skräp finns det däremot gott om, och hade inte jag tagit min
egen tid till att plocka upp det kastas på marken så hade det sett ut som en
soptipp i vår del av byn.

Svar:
Hej!
Tack för din synpunkt som du har skickat till oss. Vi uppskattar din hjälp att
plocka upp skräp som slängts på marken. Tyvärr är det en vanlig syn och
det läggs mycket av kommunens resurser på städning.
När det gäller hundlatriner ska det idag finnas 12 stycken i Vilboksområdet
(se bilaga). Dessa finns framförallt i anslutning till gång- och cykelvägar. I
naturområden som Näset råder inget generellt upplockningstvång vilket är
anledningen att ingen hundlatrin placerats där. När det kommer in
önskemål om hundlatriner försöker vi första hand se över befintliga
placeringar ifall någon bör flyttas till en bättre plats. Därför skickar jag med
listan i detta svar så får ni en överblick var de finns i ert område idag. När
det gäller papperskorgar placeras dessa främst på mötes- och
samlingsplatser där människor vistas och umgås, vilket omfattar t.ex.
lekplatser, torg, grillplatser m.m. Vid Slussen ser vi därför inte som aktuellt
att placera en soptunna.
Med vänlig hälsning
Daniel Ottosson
Teknisk samordnare Offentlig miljö
Kommunledningsförvaltningen
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