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Synpunkter eller förslag som du har:
Hej Var och besökte Olofströms kommun under några dagar och tyvärr
åkte vi därifrån besvikna då vi inte kunde hitta det vi ville se på grund av en
så dålig skyltning. Vi är vana naturmänniskor och rör oss ofta på
vandringsleder, strövstigar, fornlämningar och skog och mark men ändå
kunde vi helt enkelt inte hitta fram till det vi ville se. Varggropen la vi ca 2
timmar på att hitta innan vi gav upp. Bilder på anslagstavlor var
missvisande. I texten står det att utsikten från Boafalls backe ska ha vuxit
igen, men på infotavlor vi kom till fanns en stor bild där människor står och
ser ut över en milsvid utsikt. Vilken utsiktsplats är det? Varggropen vid
Jämshög var ligger den? Godenii bro? Ättestupan vid Valhall? Ja vi körde
förbi en skylt Valhall men vi förstod inte förrän vi var hemma att det var
något vi ville se. Man kan skriva på info tavlor vad sevärdheterna är och
vart de ligger. Om vi nu eventuellt gör en ny resa till Olofström vad är då
sevärt för historie- kultur- och naturintresserade och hur ska vi hitta dit?

Svar
Tack för att ni hör av er till oss med era synpunkter, det hjälper oss att
förbättra vårt arbete.
Vi håller just nu på med ett omfattande utvecklingsarbete att förbättra
skyltning och ledmarkeringar i våra natur- och friluftsområden. Bland annat
ses alla leder i Halens naturreservat över som ni har besökt. Det är ett
arbete som påbörjades förra året och beräknas pågå två år framåt. Därför
har vi nytta av era synpunkter.
Gällande kartor så har vi precis tryckt upp en helt ny sådan över Halens
fritidsområde (bifogas). Där är varggroparna utmärkta men vi är medvetna
om att det saknas skyltning till dem, vilket vi tar med oss i vårt
förbättringsarbete.
Bilden med den milsvida utsikten är längs Skåneleden-Blekingeleden
mellan Boafallsvägen och Tvättahallarna. Om ni vill komma till oss en gång
till så kan jag rekommendera att vandra en dagstur SkåneledenBlekingeleden på sträckan Halens Camping-Östafors (eller tvärtom).
Ställer man bilen vid Halens Camping så kan man ta buss 561 tillbaka till
Olofström. Då passerar ni utsikten där det är lagom att äta medhavd lunch
eller fika.
Valhall ska ni givetvis inte heller missa. På vår nya Olofströmskarta är den
utmärkt som en sevärdhet.
Det finns också information på www.olofstrom.se/friluftsliv och
www.visitolofstrom.se
Beklagar att er upplevelse inte blev så positiv som ni och vi skulle vilja att
den blev, men vi hoppas ni vill göra ett nytt besök hos oss.
Med vänlig hälsning
Daniel Ottosson
Teknisk samordnare Offentlig miljö
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