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Inkomna synpunkter och klagomål 2015
Nedan finns en sammanfattning av de synpunkter och klagomål som kommit in till
Olofströms kommun 2015. Samtliga här medtagna har kommit via formuläret synpunkter och
klagomål. I de fall det saknas svar kan det t.ex. bero på att avsändare saknas eller att
kontakt tagits muntligt.

Datum

Innehåll

Åtgärd/svar

2015-01-02

Klagomål på bemötande av personal inom
äldreomsorgen gentemot brukare

Individärende

2015-01-08

Trasig gatubelysning sedan ETT år tillbaka på
vångavägen i Gränum

Har vidarebefordrat
felanmälan till Kraftbolaget
som har hand om
belysningen.

2015-01-09

Klagomål och synpunkter – äldreomsorg m.m.
Jag anser att maten är god men jag tycker att
det vore bättre att bygga om köket så att vi får
varm mat därifrån. Portionsförpackningar är
svåra att öppna. Här på Äppelvägen är dåliga
fönster så jag hoppas att de byter dem. Det
vore lämpligt att sprida ut sand istället för salt.
Mer personal på äldreboenden.

Den inkomna skrivelsen
avser olika klagomål/
synpunkter inom olika
förvaltningar och
verksamheter.
Undertecknad enhetschef
har tagit del av
klagomålen/synpunkterna
som avser matdistributionen
och bemanningen inom
äldreomsorgen.
Undertecknad avser att
förmedla till aktuell
matleverantör om att
matförpackningarna upplevs
av måltidskund som svåra att
öppna.
Undertecknad har förståelse
för att upplevelsen av
bemanningen inom
äldreomsorgen kan vara låg,
men bemanningen är enligt
politiska direktiv utifrån
vårdtyngdsmätning.

2015-01-09

Klagomål och synpunkter - hemtjänst

Individärende

2015-01-13

Socialdemokraterna i Olofströms kommun är
inte landsbyggds väldiga. Dom utarmar
landsbyggden samma som E-on och Telia gör
mot sina kunder. Ni tar inte ert ansvar med en
levade landsbygd . Ni lyssnar inte på vi som
bor på landsbyggden, då menar jag vi som bor
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utanför samhället. Vi är andra hands
medborgare för Socialdemokraterna. Men
höga avgifter och skatt ska ni ha utan att vi får
något tillbaka. Detta har pågått under många
år under Socialdemokraternas styre i
Olofström. Det finns bara ett Oppositionsparti i
kommunen som tar ansvar på landsbyggden,
men tyvärr så lyssnar sossarna inte heller på
det. Efter som det är Socialdemokraterna som
har makten i Olofström. Socialdemokraterna
vill troligen inte ha en levade landsbygd utan
vill utarma landsbyggden i stället. Lantisarna
ska inte klaga vi är för dumma för att förstå det
som någon inom partiet som tycker att om
man klagar så flytta då in till samhället i stället.
Det är vad han säger och skriver till mig.
Många skulle villa bo på landsbyggden men
det finns inte möjligheter att göra det som det
ser ut i dag med dåliga vägar internet fibernät
dyra avgifter t ex miljöavgifter som ni höjer nu
och mycket annat
2015-01-15

Klagomål på enskild fastighet

Byggnadsnämnden har tagit
emot din anmälan om den
ovårdade fastigheten. Någon
tjänsteman från Plan och
byggavdelningen kommer att
åka ut på inspektion och
behandla ärendet vidare
utifrån den bedömning som
görs då.

2015-01-16

När man kör på vägen förbi Halens camping
mot Jämshög jag tror vägen heter Halenvägen
nummer kan jag dock inte. Precis vid sjön så
har ett träd ramlat så det ligger mot ett annat
träd och ligger över vägen. Någon måste ju ta
ansvar och såga ner trädet innan det ramlar
ner på vägen

Efter stormen har vi haft fullt
upp med stormfällda träd.
Jag kollade Halenvägen idag
19/1 och vad jag kan se är
åtgärden utförd

2015-01-16

Klagomål bemötande socialtjänst

Individärende

2015-01-17

Hej! Eftersom ni tacksamt tar emot synpunkter
för utveckling i kommunen översänder jag ett
förslag om: Mötesplatser för äldre personer
som folkhälsoarbete Den äldre befolkningen i
landet ökar och med det sannolikt också
ensamheten. I högre ålder är det inte ovanligt
att partner/sambo/make eller maka avlider
samtidigt som antalet vänner reduceras. Min
mor är en av dem som tycker att hon inte har

Jag har tagit del av din
skrivelse angående
mötesplatser för äldre
personer i Olofströms
Kommun.
Jag håller helt med dig om
att ensamheten är ett stort
problem för många äldre i
dagens samhälle. Dessvärre
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någon att prata med. Hon tycker det är svårt
att finna nya vänner och antalet naturliga
mötesplatser är få för friska personer som bor
i eget boende och är äldre än åttio år. Därför
föreställer jag mig att det kunde vara bra att
under enkla former bjuda in åldringar i
bostadsområden så de kan mötas och kanske
hitta nya vänner. Jag kan inte se på
kommunens webbsida att ni har något
folkhälsoarbete för äldre personer med den
inriktningen. Mänskliga möten skulle kunna
innebära högre livskvalitet, sannolikt vara bra
ur flera perspektiv och i en förlängning kunna
innebära besparingar. Om ni har aktiviteter i
kommunen för dessa äldre personer är jag
tacksam för den informationen?

har vi inte dessa öppna
mötesplatser i Olofströms
Kommun idag men frågan är
ständigt uppe då vi ser ett
stort behov av att ha det. Jag
kommer att förmedla dina
tankar om mötesplatser till
äldre till den som idag
arbetar med
folkhälsofrågorna i
kommunen.
Det vi kan erbjuda i dag är
att vi har en fritidskonsult för
äldre, som arbetar med att
arrangera aktiviteter, även
för de som bor hemma i sitt
ordinära boende. Dessa
aktiviteter arrangeras under
året på olika ställen i
kommunen. Uppgifter om
detta ska i det snaraste
komma in på hemsidan.
Jag bifogar programmet för
februaris aktiviteter.

2015-01-18

Köp in halkskydd till äldre för att undvika
fallskador. Detta skulle bli en besparing för
samhället och individen.

Hej och tack för ditt förslag.
Jag har tittat på det och
förstår precis hur du tänkt
och jag tycker att du tänker
helt rätt. Problemet är att
socialnämnden och
kommunen i övrigt måste ha
ett lagstöd för att ge bidrag
till enskilda personer. Inom
kommunen gäller
likställighetsprincipen, vilken
innebär att alla medborgare
måste behandlas lika.
Kommunen kan inte utge ett
bidrag till en viss grupp om
det inte finns lagstöd för det.
Det finns inte något sådant
lagstöd för att ge bidrag till
halkskydd.

2015-02-05

Hej! Är det gjort nåt åt skabbrävarna på
Oredslund? De får väl ungar
nu fram på vårkanten och då blir där en hel
koloni med skabbrävar... hundar har blivit
smittade nu i vinter! Jag mailade ang.
detta för några veckor sedan men har inte fått

Tyvärr har jag av någon
anledning missat ditt första
mail.
Nåväl, jag har kontaktat
skyddsjägarna som lovade
att ta kontakt med dig.
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2015-02-05

svar om det gjorts nåt!
Tråkigt att inte våga gå i skogen med
hundarna...

Åtgärderna är att sätta ut
fällor, hoppas du vill bistå
jägarna så att fällorna
kommer på rätt plats.

Komvux i Olofström är under all kritik. Jag har
sökt till komvux 2 gånger för
att läsa Palliativ och Akutsjuksvård inom
komvux i Olofström och varje
gång har jag fått nekande ifrån skolan jag
sökte höst terminen 14 och nu
vår termin 15. Inte nog med detta är att jag
saknar 3 betyg igenom mitt
betygsdokument. Jag tittade igenom NTI
skolan så ska man enligt dom kunna söka
dessa kurser igenom skolan. Men varför får
jag inte läsa dessa kurser när jag sökte
höstterminen 14 fanns det inga lärare. Vadå
lärare fanns inte NTI har fullt med lärare som
behörighet att ge lektioner.
Och nu i vårterminen 15 fanns det inga
resurser, jag börjar bli lite
frustrerad igenom detta. Jag har så stora
planer inom mitt yrkes val inom
vården

(utdrag av omfattande svar)
Heltidsstuderande inom
Vård- och
omsorgsutbildningen erbjuds
att under 3 terminer läsa de
kurser som av arbetsgivare
bedöms vara grundläggande
för anställning tillsvidare.
Upplägget av utbildningen
innebär vanligen att
studerande under de två
inledande terminerna läser
åtta gemensamma kurser.
Den tredje terminen
innehåller kurser inom vald
inriktning.
Bedömningen är att de
gemensamma
grundläggande kurserna bör
fullföljas innan inriktnings/fördjupningskurserna
påbörjas.
Kursen Akutsjukvård, 100 p,
på distans via NTI, kan
återigen sökas efter
komplettering av de
gemensamma kurser där
betyg för närvarande saknas.
Dock kan ej garantier ges för
att resurser finns vid
ansökningstillfället, att APLplatser finns tillgängliga eller
att just den inriktningen vid
denna tidpunkt bedöms
prioriterad.
Kurser som i
Socialstyrelsens allmänna
råd ej anges som
grundläggande för
tillsvidareanställning (t ex
Palliativ vård) bedöms ej
prioriterade när resurserna
(statsbidrag för yrkesvux)är
begränsade.
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2015-02-11

Varför ska mitt barn som redan är så lite som
16 timmar per vecka. Vara tvungen
och stanna hemma vecka 8 för att det är
sportlov?! De andra barnen som är längre får
lov att vara där. Men inte mitt barn. För en av
oss föräldrar är arbetslös? Det är i så fall inte
mitt barn som ska straffas av det. Hon älskar
dagis och hade behövt vara mer på dagis men
hon får inte! För en av oss jobbar inte just nu.
Varför får de andra barnen vara kvar? Men
inte mitt? Hon är ju redan där så lite.

Utifrån din beskrivning och
dina frågor så uppfattar jag
det som att ditt barn trivs i
vår förskoleverksamhet,
vilket glädje mig.
Som svar på dina frågor så
är Förskolans syfte att
möjliggöra för
vårdnadshavare att arbeta
eller studera.
Förskola i kommunen
anordnas i enlighet med
Skollagen och Enligt
skollagen har alla barn rätt
att delta i förskoleverksamhet oavsett familjens
situation.
Det barn som då är på
förskolan och inte går under
skolans läsårstider, har
vårdnadshavare arbete eller
studerar. Vistelsetiden på
Förskolan styrs av
vårdnadshavares
arbettiden/studietiden dvs.
omsorgstiden begränsas av
arbetstid, studietid och
eventuell restid till och från
arbetet.
När det gäller Barn till
föräldralediga, arbetslösa
och sjukpensionärerhar har
man även rätt till
förskola. Om barnet inte
omfattas av ”Allmän förskola”
(under 3år) betalar familjen
en avgift enligt maxtaxa och
barnet får vara på förskolan
hela året.
Men om barnet omfattas av
”allmän förskola”, har
familjen en avgiftfri förskola
16 timmar i veckan, men
endast under de
läsårsbundna 525 timmarna
per år. Det innebär att man
följer skolans läsårstider.
Beslut togs i nämnden 201306-17, att utöka visselstiden
med 1 timme veckan mer än
vad skollagen säger och att
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de föreläggs mellan kl 8-12,
4 dagar i veckan, som varje
förskolenhet beslutar vilka
dagar det gäller.
Läs gärna mer i vårt
regelverk som antagits av
utbildningsnämnden och
som vi utgår ifrån.
Den finnas att läsa på
kommunens hemsida:
www.olofstrom.se
2015-02-15

Hej. Såg till min besvikelse att de vackra
björkarna vid södrasundsvägen (söder om
kraftstationen) har blivit nerfällda! Varför? De
verkar inte ha varit ruttna vad jag kunde se,
har det skett ett misstag? Synd i så fall för nu
ser det väldigt tråkigt ut.

Hej Träden var alltför stora
och började bli dåliga i vissa
stora grenar därför tog vi ner
dem innan alltför många
delar blev sämre. Vi kunde
också misstänka att det förr
eller senare skulle bli några
rötter som skulle påverka
körbanan.
Vi kommer att sätta nya träd
för att ersätta de vi har tagit
ner lite längre fram på året.
Vi hoppas att de nya träden
kommer att bli lika fina som
de gamla har varit.

2015-02-15

Hej. Skulle ni vilja vara så snälla att ta ner 2st
tallar som står i den lilla
skogsdungen bakom husen 7 och 9 på
häggbärsvägen i Olofström. Klykorna de fäller
sätter igen stuprännorna på carportstaken och
bildar drivor precis utanför ytterdörren. Och
som pollenallergiker så far jag även väldigt illa
under perioden dom fäller mest. Har pratat
med mina grannar och dom upplever samma
bekymmer med tallarna som oss. Ett STORT
tack på förhand.

Det är inte helt självklart att
träden fälls för de obehag ni
upplever av träden.
Jag skall kolla grönområdet
där träden står.
Olofströms kommun värnar
om den biologiska
mångfalden på våra
grönområden.
Återkommer till dig när
besiktning är utförd.

2015-02-16

Hej Vill bara belysa att jag under många
tillfällen uppmärksammat hemtjänstens bilar
ofta körs för snabbt inne i villakvarter där barn
är ute, Många gånger missar dom högerregeln
och skulle någon köra ut då hinner dom inte
stanna pga sin höga hastighet. Detta är
oroande! Även på 50 vägar överskrids
hastigheten med råge, inte alltid men ofta.
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Många sköter sig jätte bra medans andra
mindre bra. Bara för kännedom.
2015-02-16

Hej. Det har gått några veckor sen vi hade
kontakt i samband med att min make X
återvände hem efter sjukhusvård. Vi är ju som
du vet i behov av bistånd i hemmet. Jag
känner mej inte alltid helt trygg i min roll som
anhörig. Har jag för stora förväntningar eller
skall jag fortsätta känna mej besvärlig? Det
har inte helt gått på räls utan upprepade
orosmoment med akuta lasarettsbesök dag
som natt lever vi med. Helt underbara tjejer i
hemtjänsten gör en jätteseriös Insats, men det
förekommer också att vissa har alldeles för lite
tid till förfogande.
Är schemat så tight lagt på helger att X inte
kan räkna med en mindre hygienbit då? Är
det ok fortsättningsvis att framföra behov av
hjälp inför exempelvis läkarbesök med
hemtjänstpersonalen eller måste vi få det
förankrat hos någon annan? Vi är ju många
involverade dvs hemsjukvård, landstinget,
dietist och inte minst hemtjänsten så det är
inte helt enkelt...... Jag/vi ser gärna att Du
svarar via mailen, så är det lättare att komma
ihåg.....

Du skall inte känna dig
besvärlig utan du/ni måste
fortsätta att tala om hur NI
vill ha det.
Jätte roligt att du tycker att
hemtjänst personalen gör ett
bra jobb.
Vi gör allt vi kan för att alla
som vi hjälper skall få den tid
som de behöver men vi
lyckas tyvärr inte alltid fullt
ut. Helgerna är vi färre i
tjänst och strular det då till
sig så kan det bli så att vi får
jobba lite snabbare än vad vi
önskar. För att få hjälp med
exempelvis ledsagning till
vårdinrättning så krävs det
ett beviljat bistånd på detta
och det är biståndshandläggaren Ida som du
skall kontakta om det. Är det
något annat du menar så
återkom gärna.

2015-02-19

Klagomål socialtjänst

Individärende

2015-03-17

Hej! Jag skriver ang. sophanteringen på
Johannesväg X. Vi har ständigt fulla
soptunnor trots sortering! Skräpet dras ut av
fåglar bla. då locket inte går att stänga helt
någon gång. De senaste tre veckorna har jag
stått vid fönstret och tittat ut och då sett att
den som kör sopbilen inte alltid bryr sig om att
tömma samtliga soptunnor! Skärp sig eller fixa
hit fler tunnor!! :(

Har lämnat över din skrivelse
till ansvarig tjänsteman på
Vmab för besvarande. Vmab
är ett kommunalt bolag som
sköter avfallshanteringen
Från VMAB:
Det är alltid tråkigt när
sophanteringen inte
fungerar.
Tömningen av kärlen sköts
av det kommunala bolaget
VMAB. På Johannes väg X
har vi ett abonnemang med
ett 370 l kärl för restavfall
och ett 140 l kärl för
matavfall, dessa skall
tömmas var 14:e dag.
Om kärlen ofta blir överfulla
bör fastighetsägaren byta
kärlen till flera eller större
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kärl. Kontakta då vår
kundtjänst 0454-593 59 eller
Kundtjänst VMAB
kundtjanst@vmab.se så
ordnar vi detta.
En vanlig orsak till att
chaufförerna lämnar ett kärl
otömt är att det är så
felsorterat att vi inte kan ta
det, kontrollera gärna så att
ert matavfallskärl inte
innehåller restavfall eller
plastpåsar.
Om det är så att chauffören
missar att tömma kärlen så
vänligen kontakta VMAB:s
kundtjänst 0454-593 59
eller Kundtjänst VMAB
kundtjanst@vmab.se så
ordnar vi detta. Ni har nästa
ordinarie tömning i morgon
torsdag 19/3.
2015-03-28

Finns det någon plan för området längs
cykel/gångvägen, S.Kyrkhults.v-Centrum?
Innan skövlingen var det åtminstone lite
grönska. Har dessutom saknat belysning
under de mörka månaderna.
Varför ser det ut som en soptipp, höger om
trottoaren, hela vägen mellan S.Kyrkhults.v
och Willys? Dessutom är trottoaren i dåligt
skick. Tacksam för svar ;)

Belysningen som ni önskar
kostar ca 85 tusen kronor.
och har en årlig driftkostnad
på ca 7 tusen kronor.
Tekniska avdelningen har för
närvarande inga medel till
detta projekt. Vi är mycket
restriktiva till ny belysning.
Här kan man dessutom välja
att använda trottoar på
S.Kyrkhultsv och gc bana
Ö.Storgatan dessa är belysta
under den mörka tiden och
innebär inte heller någon
omväg.
Har även kollat beläggningen
på trottoaren längs
S.Kyrkhultsvägen och kan
inte se några akuta fel eller
brister på denna.
Vad gäller slänten ner mot
ån så håller vi med att denna
är mycket skräpig. Vi
kommer att städa upp denna
så fort som vi kan få loss lite
personella resurser till detta.
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Kompletterande svar:
Visst finns det en plan för
omgivningarna längs
cykelvägen mellan S.
Kyrkhultsvägen och centrum!
Översta jordlagret har tagits
bort i slänterna för att
frilägga sand. Bar, mager
sandmark, särskilt i branta
slänter, är en bristvara i
naturen och detta
missgynnar en mängd
insekter och växter som
behöver just sådana miljöer.
Flera av de arter som
behöver sand är sällsynta
och hotade. Genom att
frilägga sanden erbjuder vi
en livsmiljö till bland annat
vildbin, flera sorters steklar,
backsvalor och trädlärkor.
Planen nedanför och på
högra sidan ska bli
blomsteräng, även detta för
att gynna arter som annars
har det tufft i naturen. Den
borttagna grässvålen
kommer att ersättas av
blommor som prästkrage,
mandelblom och
tjärblomster. Detta kommer
även att gynna insekter som
humlor och fjärilar.
En lite växtfattig vinter på
denna plats kommer som du
förstår att kompenseras med
blomprakt under sommaren.
En informationstavla kommer
att sättas upp under våren.
Vill du veta mer får du gärna
höra av dig!
2015-04-12

Undrar när ni ska göra nått åt tiggarna i
olofström. Man snubblar över dom dagligen
och nej ja tycker inte synd om dom. Dom bor i
en husvagn uppe vid rösjö typ vid bärolle. Är
på er mark vad jag hört. Om nån annan slagit
läger på er mark så som dom gjort hade dom

Hej!
Tiggeri är inte förbjudet i
Sverige. Olofströms kommun
har inte någon möjlighet att
fatta några beslut i frågan.
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säkert inte fått vara där så länge.

Ärendet med husvagnen
som är placerad på
kommunens fastighet Rösjö
1:10 är under utredning.

2015-04-13

Nu tycker jag att trälådorna utanför Idoffs har
stått där tillräckligt länge. Gatan är till för
gående och inte en upplagsplats.

Ägaren till butiken tar tag i
ärendet snarast möjligt.

2015-04-16

Tydligare trafikregler i Jämshög, där det inte
är skyltat om annat så ska väl högerregeln
gälla. Bilar som kommer uppifrån Bengt
Nordenbergsväg kör i full fräs och struntar i att
lämna företräde för bilar som kommer från
sidogator. Jag brukar vilja köra ut från
antingen JF Anderssonsväg eller
Pehr Thomassonsväg och det är alltid de som
kommer från de vägarna
som måste stå stilla för att vänta medan de
som kör nerför Bengt
Nordenbergs väg har kört undan, konstigt nog
har det inte hänt nån olycka ännu.
https://korkortonline.se/teori/vajningsregler/
Hur ska denna trafikinformation gå fram i
Jämshög??

Hej. Visst du har rätt finns
inget annat skyltat så är det
högerregeln som gäller. Men
det är upp till var och en
trafikant att kunna de
trafikregler som gäller.

2015-04-26

Tack vare att jag dagligen använder en stig
genom Olofströms Kommuns skogsområde
skriver jag denna förfrågan!
Bakgrund: Från ena hörnet av vår tomt med
adress Trädgårdsvägen 37 går en naturskön nu kantad av vitsippor genom bokskog - stig
ner till ca 10 meter övergångsstället vid
Dannfeltshallen där den går upp i
gångvägen mellan Dannfeltshallen och
Nordenbergsskolan.
Stigen är flitigt använd - att döma av dess
upptrampning.
Problem: Stigens skönhet begränsas av att
det hamnar avfall - skräp av olika slag bl.a. en
hel sopsäck full
med tomburkar - vid sidan av vägen.
Vänligen meddela vad Olofströms Kommun
tycker lämpligen göres för att bortföra avfallet
och på detta sätt försköna Olofströms
Kommun.
Kommentar: Jag kan tänka mig ta den stund
det tar - kanske någon timme - att samla ihop
skräpet och placera det i intilliggande lokal
sopstation - som ligger vid den del av stigen
som gränsar till min tomt. För att

Resultat:
1. Olofströms kraft har gjort
storstädningen - hel säck av
bl.a. burkar av icke svensk
härkomst.
2. löfte att medborgaren får
ta upp kommande småskräp
- eftersom lite skräp
uppfattas av andra att man
kan kasta mera
3. Upplockning av det
småskräp som Olofströms
kraft är utförd och lagt i
sopstationens behållare för
övrigt.
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våga göra detta - utan att det skall ses som
egenmäktigt förfarande - önskar jag ett
vederbörligt tillstånd från Olofströms Kommun
för att hålla stigen i möjligaste mån befriad
från nedskräpning.
2015-04-28

Klagomål på enskild fastighetsägare

Individärende

2015-04-29

När man ska köra hem till oss på Oredslund,
med hjälp av gps, så vill den
att man ska köra upp vid Nordenbergsskolan.
Därifrån går ju endast en
cykelväg upp till Oredslund, vilket gör att flera
som ska hit har fastnat då de kommer till en
bom. Vet inte om det är något kommunen på
nåt sätt kan anmäla så att "kartorna"
uppdateras, eller vem ska man kontakta?
Undrar också om det inte finns någon plan på
att öppna upp någon väg
mellan Oredslund och holjekroken/byn?
Känns som en onödigt lång väg att köra när
man ska neråt byn och behöver bilen. Det
hade underlättat för många och trafiken upp
och nedför "Oredslundsbacken" hade ju
minskat.

Vi kan anmäla till nationella
vägdatabasen om det är fel i
den men är ganska säker på
att den är rätt efter som vi
själva har levererat
underlaget. Det förekommer
en del konstigheter i gps
underlagen dom är långt
ifrån 100%, men vi har ingen
väg in till dom som
producerar gps .

2015-04-29

Hejsan ..igen. Jeg skrev for få veckor siden
och ni kom snabbt ut :-).
MEN ni glömte tüvärr nogen store huller i
vägen. Det drejer sig
stadig om Halenvägen frán Halencamping mot
Blåseviksvägen !!
200m. Det er stadig slemt, nok inte set p.g.a.
Vatten tidligere....

Dessa fixas samma dag.

2015-05-07

Önskemål till trafiknämnden om flytt av
trafikskylt.

2015-05-08

Hej. Jag skrev för en tid sedan ang. problem
med parkeringen vid
äppelvägen som är närmast Ekerydsskolan.
Där står det ett skrotfärdigt släp och en
avställd transportbil. Även så gott som
osynliga parkeringslinjer hade jag även

Vad gäller öppning mellan
Oredslund och Holjekroken
så är det noga utrett. Det går
inte att belasta Villavägen
med att de flesta på övre
Oredslund skulle ta denna
villagata ner mot centrum
Och inte vill man släppa ner
trafik över
Nordenbergsskolans
område.Det handlar om
höga trafiksiffror .

Vi har kollat bilen och släpen
som står på Citronvägens
parkering och den juridiska
processen med att få bort
dom är igång.
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synpunkter på. Är det någon som handlägger
detta ärende? Var vänliga och svara på e-mail
så jag vet att det händer något.
2015-05-11

Allmänna åsikter om hur det fungerar i
Olofström

2015-05-24

Hål i fd rosa brons beläggning.
Armeringsjärnet syns!

Tack för ditt mail. Ska kolla
bron

2015-05-30

Min fråga är hur tänker Olofströms kommun
med anledning av buss förbindelse med tåg
från Bromölla? Bussen väntar
inte under några omständigheter in tåget om
tåget bara är några minuter försenat - går inte
bussen för tågets skull? Vi
lever i en It värld så någon kommunikation
måste väl kunna finnas?
Jag undrar hur Olofströms kommun tänker för
det är väl ni som förhandlar med
Skånetrafiken?

Hej
Det är inte Olofströms
kommun som förhandlar
med Skånetrafiken utan det
är region Blekinge som har
det uppdraget.vi har framfört
dina synpunkter ett antal
gånger, men har inte fått
gehör för då blir det strul på
andra ställen om bussen inte
avgår enligt tidtabell

2015-06-03

hej hej vill framföra att snärjevägen och ut till –
snärjevägen 111-71 är under ALL kritik!!!
Stora hålor och vatten samling på hela vägen
samt grenar som växer igen över vägen. Kan
ni se till ock fixa det?
Komplettering i november: ringde i maj ang
snärjevägen! ni skulle skicka entreprenören
men inte ett ljud- då kan ni stå för reperationer
av våra bilar eller vakna efter semestern o fixa
stora hålor fyllda med vatten- välkomna!!!!

Jag kan bara be om ursäkt
om entreprenören inte gjort
som dom lovat. Men dom har
väl ändå varit där sen
semestern och lagat ?

2015-06-06

Dåligt med cykelvägar vi som bor utanför
olofström och jämshög, cyklar man på 121:an
blir man nästan nerblåst när de kör förbi en.

Det är inte kommun som är
ansvarig för vägen utan den
sorterar under staten. De får
jättemånga önskemål om
nya gc (gång/cykel)-vägar så
vi kan nog tyvärr inte
förvänta oss någon ny gcväg söder om jämshög i
någon snar framtid.

2015-06-19

Är en av boende på. Jutanäsvägen. ,och i
nära anslutning till Hovmansbygdsvägen
vilken sträcka. till sopstation är mkt hålig och
ojämn som bör åtgärdas. Dagligen färdas och
passerar post, hemtjänst ,tidningstjänst samt
övriga bilekipage samt dessutom timmerbilar
med släp som inte gör vägen någorlunda
farbar Förslag att grusa uppgiven sträcka 300

Ska åtgärdas inom någon
vecka.

Kontakt tas med
entreprenören igen.
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m liksom övriga jutanäsvägen eller fylla igen
hålorna.
2015-06-25

Hej. Jag tycker att det är bra att det finns en
länk till hjärtstartare på
hemsidan. Men anser att det saknas startare i
Kyrkhult, som har 1st som är tillgänglig dygnet
runt. I Olofström finns över 20st och Jämshög
har 6 st. Nog är det rimligt med 2st .till i
Kyrkhult Man får gärna montera en på vår
fastighet.

Hej
Tillgången till hjärtstartare
gör skillnad. Ju fler och mer
tillgängliga desto bättre. Det
kan finnas fler hjärtstartare
än de som finns registrerade
då det är upp till var
privatperson eller företag att
själva registrera in
hjärtstartare i registret.
När det gäller Kyrkhult så
finns där idag 4 registrerade
och som du uppger så är 2
av dessa tillgänglig dygnet
runt, en under kontorstid och
för en är ingen tillgänglig tid
inrapporterad.
Vi arbetar med att öka
antalet hjärtstartare inom de
kommunala verksamheterna
inom hela kommunen. Det
kommer inom kort att
registreras in ytterligare 2
hjärtstartare på förskola och
skola i Kyrkhult. När det
gäller skola och förskola så
kommer då tillgängligheten
att vara begränsad till
verksamhetstiden men inom
omsorgen så pågår
verksamhet dygnet runt. Vi
tackar för erbjudandet om att
placera hjärtstartare på din
fastighet. Dock jobbar vi idag
med att placera startare
inom de olika kommunala
verksamheterna där vi dels
har kontroll över
hjärtstartarna, för att de ska
vara fungerande och
underhållna, och dels når
många. Vi har också
hjärtstartare för utlåning vid
större evenemang.
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2015-07-05

Besökare till badplatsen vid Halen intill
campingen saknar tillgång till toaletter
förmiddagar och efter kl. 18.00!!!!! Besökare
som inte campar måste göra sina behov i
naturen under dessa tider. Detta är väl inte
meningen? Om campingen inte vill låna ut sin
toalettbyggnad hela dagen, anser jag att en
bajamaja bör sättas ut. Jag har under några
dagar campat där och fått släppa in olyckliga
personer som inte förstår varför toaletten har
låsts.

Diskussion angående avtalet
med campingvärden.
Bajamaja sätts upp
omgående som provisorisk
lösning under tiden.

2015-07-06

here a current notice in the municipality Olofström, near Hemsjö,
closed to the public lake, towards Kyrkhult
on the road, kilos of strawberries additional
packaging and plastic boxes are unloaded.
it may be released harmful fungi
if you get further questions, please let me
know - even what you will do with this garbage
photos are attached
Klagomål på telefoniproblem på äldreboende.

Vidarebef till Miljöförbundet

2015-07-07
2015-07-09

Klagomål äldreomsorgen bl.a. städning på ett
äldreboende.

2015-07-13

Angående äldrevården i Olofström Det är med
bekymmer vi anhöriga ser att äldrevården i
Olofström inte fungerar. Människor som byggt
upp välfärden i vårt samhälle, förtjänar ett
värdigt omhändertagande på ålderns höst. Det
måste vara utgångspunkten i all äldrevård.
Våra synpunkter och klagomål gäller
stödboendet Brännaregården och
sammanfattas så här: 1. Undermålig städning
i lägenheterna vad gäller golv och andra
utrymmen. 2. Oklarhet om kontaktpersoner.
Vem ska man vända sig till? När
kontaktpersonen är frånvarande har vi upplevt
att ingen ersättare går in. 3. Rädsla för
vårdtagare som visat sig aggresiv mot
personal och andra vårdtagare. 4.Samma
rädsla gör att vårdtagare har låst dörr nattetid
efter oönskat besök. 5.Vårdtagarna får inte
vistas ute i önskad utsträckning. Varför görs
inte samma insatser på plan 1 som på plan 2
där flera personer (frivilliga eller anställda) tar
vårdtagarna med sig till utevistelser och
samkväm? 6.Rörelsehindrade och afatiker får
inte glömmas bort vid samkväm och
gudstjänster. 7.Det täta personalbytet
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försvårar den viktiga kontinuiteten i vården.
Detta har påpekats utan resultat. Är
personalbrist orsaken? Vi anhöriga känner
stor oro över bristerna. Svar och snabba
åtgärder önskas så att olägenheterna
avlägsnas. Till sist: Att vi framför klagomål
hindrar oss inte ifrån uttrycka vår vilja till
samarbete. Även vi anhöriga vill vara en
resurs i vården. Det tror vi att vi kan bli genom
informationsutbyte så att vi får en tät dialog
med vårdgivaren.
2015-07-18

Torget mitt i byn Jag satt på torget en
fredagseftermiddag och jag måste säga att det
var ett av de dödaste torgen jag har sett i mitt
liv. Sen kom jag på varför jo det handlar ju om
vilka verksamheter som omringar torget. I
Olofströms fall så är det två apotek i nära
anslutning och en hårfrisörska, socialbyrå och
tandklinik en bit bort. Ingen av dessa
verksamheter drar folk till ett torg. Det är
ytterst få torghandlare med, det finns inte som
på andra ställen vissa dagar som är torgdagar
som tex onsdag och lördag. Förvisso är det en
fiskbil där på torsdagar och då är det ju en kö
utanför den. Men man gör inget för att dra
riktiga grönsakshandlare dit fast man säger att
man värna om närodlat. Det finns en kiosk vid
torget med men det är ingen som driver den
och jag förstår att det måste vara
privatpersoner som gör det men en kommun
kan verkligen underlätta för en sån
verksamhet eller driva den själv som ett
arbetsmarknadsprojekt. Det kunde vara en
våffelservering på torget och/eller en riktigt
torghandel. Det känns som om kommunen
verkligen vill driva invånarna ut från staden till
andra ställen.

2015-07-20

Hej! Jag vill klaga på gräsklippningsplanering.
Har varit med från början men service har
blivit sämre. Har ni för lite folk på
gräsklippning eller är det dåligt planering? Vi
kom överens om att dem kommer varannan
vecka men nu har jag väntat snart tre veckor.
Han till vilken jag ringer sa att det beror på att
det är många som har semester! Men
gräsmattan har ingen semester! Kan ni inte
öka bemanningen med tredje team? Har ni så
många abonnemanget som 216? Så sa han
när jag ringde till honom. Jag föreslå att mera
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folk och bättre planering hjälper. Om jag vill ha
folk hit varannan vecka då ska dem komma
efter två veckor samma veckodag!!
2015-07-23

Hej, jag ifrågasätter starkt nyttan av den
ombyggnad som genomfördes nu
i våras ang vägkorsningen mellan
oredslundsvägen och orsjövägen. Detta skulle
öka säkerheten för cyklister och gångare var
det sagt. Men enligt min mening så har man
inte vunnet någonting på detta, problemet
med korsande cyklister till badplatsen är
precis lika stort som tidigare eftersom man
inte får cykla på gångbanan så måste man
korsa vägen. Sikten i området är begränsad
och bilarnas hastighet hög. Vidare så är
lastbilstransporterna med trädgårdsavfall
ytterligare ett säkerhetsproblem för cyklande
barn till och från badplatsen. Vägen är absolut
inte anpassad för denna tunga trafik.
Dessutom så ligger en avfallsstation mer eller
mindre i ett utsatt läge just i denna korsning.
ytterligare på denna vägsträcka så har man
trafik till kolonilotterna som också påverkar
trafikläget.

Naturligtvis har du rätt att
ifrågasätta men man
behöver som gående inte
passera över vägen i kurvan.
Dessutom är Körbanan
smalare vilket på andra
ställen inneburit en sänkning
av hastigheten. Är det
vegetation som gör att sikten
är dålig så får vi åtgärda
detta .Vad gäller Orsjövägen
så är det en Enskildväg med
statsbidrag vilket innebär att
den skall vara öppen för
trafik även för lastbilar.

2015-07-26

Vi har et fritidshus på Björkefallsvägen i
Kyrkhult, det har vi haft i 40 år, og i de første
mange år blev vejen jævnlig repareret, det var
dengang, vejafdelingen havde en afdeling i
Kyrkhult. Nu er det, som om vi er blevet glemt,
vejen har rigtig mange grimme huller., som
burde repareres, hvornår er det vores tur? Til
gengæld er I meget ivrige og hurtige til at
klippe græskanterne, således at vi dårligt når
at få fornøjelse af de mange smukke vilde
blomster, hvorfor kan det ikke vente til
eftersommeren?

Har vidarebefordrat ditt mail
till Trafikverket som är
ansvarig för väghållningen
på Björkefallsvägen.

2015-08-03

Klagomål socialtjänst

Individärende

2015-09-03

Nu måste ni underhålla vägen mellan
Har vidarebefordrats till vår
Hemsjöhultsvägen och Gåragölsvägen. Vägen entreprenör för åtgärd.
är behov av upprustning.
Det behövs säger på övriga ställe också på
landsbygden. Det är dåligt med att ni
underhåller vägen. Vägen håller på att förfalla
stora hål och
buller nästan på hela vägen, svårt att möta
någon annan bil risk att man inte kan mötas
på vägen på grund av att vägen är för smal
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och hål buller.
Det har varit nära några gånger en olycka
men som tur har det inte hänt mer en gång
där jag själva var inblanda i fast jag då körde
sakta på vägen.
Vägen blir smalare för varje år så man har
svårt att möta någon från andra
hållet. När ni ska belagda vägen, laga då alla
hål och buller inte bara
några som ni gör i dag. Se till att laga alla hål
när ni ändå är ute på vägen
2015-09-15

På Jämshögsvägen är det på en lång sträcka
där buskar växt ut över trottoaren. Det har
varit så länge nu och blir bara värre och värre.
Nu är det mindre än hälften av trottoaren kvar
på sina ställen. Mest tvärs över gatan vid
glasmästaren. De med rullstol lär ha problem
att komma förbi.
Det är inte kommunens buskar utan de som
bor i husen nedanför på Vassliden. Men jag
antar att det är ni som får ta tag i problemet på
något sätt.
Vill samtidigt berömma er för hur snyggt det är
överlag i Olofström. Mycket uppskattat!

Vi kommer skicka ett brev till
berörda fastighetsägare att vi
uppmärksammat problemet
med överhängande buskar
och att åtgärd behöver
genomföras.

2015-09-16

Klagomål utbildningsförvaltningen

Individärende

2015-10-12

När jag gick in på Olofströms kommuns
hemsida idag, månd 12 okt, står det 0 grader jag saknar tecknet för grader på min dator och jag undrar förstås vad det är tänkt att
beteckna, eftersom utomhustemperaturen
visar 12 grader Celsius idag kl 16.30.

Tillfälligt problem som är
åtgärdat

2015-10-13

Har vid ett tidigare tillfälle lämnat nedan
ställda synpunkt/fråga:
Då jag i likhet med många andra dagligen rör
mig på Storgatan i Olofström, är det
ofrånkomligt att inte då och då kasta en blick
mot det som i folkmun kallas "Brända tomten".
Det är 5 år sedan Företagscenter brann,
cementplattorna påminner om de rum som
fanns, men där björksly nu börjar ta över:
Frågor 1. Vem äger i nu-läget frågan 2. När
kan ärendet komma upp på dagordningen 3.
Vilken är inriktningen på byggnationen 4.
Finns det en plan (tidpunkt) för senaste
igångsättning. Vi har ett alldeles för fint
Olofström för att dras med en trist och
ovårdad "Brända tomt"

Beslut om att gå ut med
intresseförfrågan är tagen,
intresseanmälningarna skall
vara kommunen tillhanda
senast 30/10-15
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2015-10-21

Måste tyvärr återigen delge er mina
bekymmer ang. Äldrevården på
Brännaregårdens boende. En period upplevde
jag en viss förbättring men nu är det inte
acceptabelt att en gammal människa ska ha
det så. Sist jag kom luktade det pyton av
gammalt blomvatten ifrån vasar med vissna
blommor i. Blommorna hade stått sen 14
dagar tillbaka. Blad och liknande låg på bord
och golv. Golvet smutsigt och klibbigt varpå
det fastnar damm och partiklar i detta. Är man
blind så ser man inte sådant och är man
gammal och hjälplös vill man inte vara till
besvär med att be mer än nödvändigt om
hjälp. Man vill inte vara gnällig. Så besöket
började med städning av det allra värsta.
Gamla människor kan vara besvärliga, det är
jag medveten om, och de kanske larmar ofta
men då är det något de behöver. Kanske bara
sällskap vad det gäller en del. Personalen har
kanske fullt upp men väntetiden är lång har
jag fått höra från olika håll. Som anhörig kan
det kännas mycket provocerande att
personalen sitter i dagrummet när man
kommer. De kanske ha sin lagstadgade rast
men de kanske inte ska ta den i dagrummet
då? Det kan ju uppfattas fel och att
personalen får kritik för något som inte alls har
med verkligheten att göra.
Att arbeta med äldre är en stor konst och
kräver lång livserfarenhet och stor psykologi.
Ett högkvalificerat arbete som borde ha högre
status

2015-10-22

Förbättringar på Pepparstigen i Jämshög.
Nedblåst träd blockerar stigen för gående.
Under vinterhalvåret kan taggtråden vid
övergången (vid bryggan) plockas bort. Detta
gör det möjligt att även använda rollator vid
promenaderna.

Tack för inlämnad synpunkt
och ursäkta sent svar!
Det nedblåsta trädet togs
bort redan i höstas efter
stormen, men vi kommer
under vintern att gallra lite på
den kommunala marken för
att göra promenadstråket
ännu trevligare. Markägaren
som äger marken söder om
den kommunala har redan
röjt sin del i syfte att
återskapa en gammal
slåttermark.
Gällande taggtråden så har
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jag varit i kontakt med
markägaren som meddelat
att han kommer ta bort den
helt och hållet. Hans plan är
att det inte ska vara några
djur där utan marken ska i
fortsättningen slås som den
gjorde förr i tiden. Därmed är
det inget hinder att passera
längs stigen när man
använder rollator eller annat
hjälpmedel.
2015-10-29

Jag tycker inte att er hemsida är så bra
utformad.
Om man går in på hemsidan är det ofta för att
man vill ha kontakt med någon person som
jobbar med en fråga man är engagerad i.
Då är det bra om kommunens organisation är
tydlig och att man där förklarar vilka frågor
vederbörande person
hanterar. Inte bara tex "offfentlig miljö" när
man jobbar med parkfrågor.
Inte "öppettider" när man viII ha telefon till
växeln.
Skärpning tycker jag, som jobbar på en
myndighet och behöver snabbt ha kontakt
med era medarbetare ibland.

Vi har tagit emot dina
synpunkter och är
tacksamma för dina
synpunkter som ger oss
möjlighet att bli bättre.
Informationsenheten
kommer att titta över våra
kontaktuppgifter.

2015-11-06

Det gäller den mycket tunga trafiken på
Öllers.v och JF Anderssonsväg i Jämshög.
Det kommer många lastbilar om dagen och
kör rätt fort där, hur fort vet jag inte. Den
tyngsta är en 30 meter lång som kommer vid
18,00 och ska till ICA och lasta av. Den tunga
trafiken ska till ICAs varuintag, men givetvis
behövs ICA affären i Jämshög den får inte
försvinna men man måste komma till en
kompromiss med den mycket tunga trafiken
på en liten väg. Finns det inte regler för hur
bred en väg måste vara för att så tung trafik
ska köra på den? Det är bara någon meter till
människors fönster också.

Det finns inga regler som
säger att det måste vara en
viss bredd på gatan för att
lastbilar ska få trafikera den.
Kommunen kan ju inte
försöka stoppa
varuleveranser till en butik.
Det vore ju detsamma som
att driva butiken i konkurs.
Vad jag vet om
varutransporter så är de inte
särskilt många per dag så
jag anser inte att detta skulle
vara något större problem.

2015-12-08

Vi som bor mittemot räddningstjänsten ser
nästan alla dagar hur dom inte respektera när
det är akuta utryckningar med blåljus och
sirenen då är det fråga om minuter, men dom
får vänta för att trafiken stanna inte det kan ta
minuter. Det skulle kunna vara dina
släktningar som behöver akut hjälp men

Tack för dina synpunkter.
Tycker det är beklämmande
att det finns människor som
har så dålig respekt för
blåljus.Tyvärr ligger Östra
ringvägen under statlig
väghållning vilket innebär att
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minuten kanske är avgörande för att rädda liv.
Gör som alla andra kommuner, montera upp
ett stoppmärke på varje sida som tänds när en
akut utryckning ske.

kommunen inte har något
mandat eller får utföra några
som helst åtgärder på vägen.
Räddningstjänsten kan söka
tillstånd hos trafikverket om
att få åtgärderna utförda om
dom anser att detta behövs.
Vi kommer därför att
vidarebefordra ditt förslag till
räddningstjänsten i västra
Blekinge

2015-12-07

Hej! Jag skickade till Eon trodde att det var de
som byter lampor i gatlysen på landsbygden
då skev de att det är kommunen som ska göra
det.
Vi på Hovmansbygdsvägen i Ebbemåla) har
en som är sönder innan våra brevlådor som
har varit trasig par månader nu.
Kan ni fixa det?

Eon har ett dotterbolag som
heter One det är dom som
får betalt av kommunen och
ska sköta om belysningen.
Jag har bett Olofströms kraft
om hjälp att få tag i någon på
One så det blir lagat.
Det kan ibland ta tid
eftersom intervallen mellan
kontroller är 6 månader.

2015-12-09

Klagomål socialtjänst

Individärende

2015-12-10

Hej! Vi som lämnar sopor i vårt kretsgård
tycket det är väldigt mörkt där. Skulle ni kunna
ordna belysning vid kretsgården som tillhör
Snickarevägen?

(Svar från kommunens bolag
Väst Blekinge Miljö AB,
VMAB)
Kretsarna ägs av sina
medlemmar och det är de
som beslutar om och
bekostar underhåll och
ändringar på kretsarna.
VMAB har aldrig, vad jag vet,
ordnar någon belysning i en
krets, däremot så anlitar
medlemmarna oss oftast för
underhåll av byggnaderna.
Vi brukar sedan beställa
arbetet av arbetscenter.
Jag vet inte om det krävs
ändringar av tillståndet för att
dra in el i byggnaderna, i så
fall måste kretsen själva
ansöka om detta tillstånd
innan arbetena kan utföras.
VMAB kan vara beställare av
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arbetet för att sedan kunna
dela upp kostnaden på de
olika medlemmarna
2015-12-12

Skickar till Olofströms kommun hur det ser ut
på vägarna på landsbygden
Jag har flera bilder hur det ser ut på
landsbygden i Olofströms kommun som ni inte
tar ansvar för och är åsidosatt under många
år.

Hej!
Underhåll av de olika
vägarna prioriteras utifrån
behov. Vi har varit ute idag
och inspekterat vägen, finner
inte att den har behov av att
bli upp prioriterad

2015-12-17

Bättre ljus på gångväg

Har bett Kraftbolaget
undersöka och se vilka
möjligheter vi har att fixa det.

Mellan parkering vid bowlinghallen och
gångvägen på gamla banvallen är det väldigt
mörkt.
Nu när det är isigt och halt så ser man inte ett
dyft och risk för att halka till och ramla är
mycket stor.
Mitt förslag är att förbättra belysningen för
gångtrafikanterna där så att invånarna i alla
åldrar kan gå tryggt och säkert genom att se
hur underlaget är.
2015-12-17

Jag det första ni ska göra att ta bort brukare
namnet och ta ordet användare istället och
sen är det ju en hel del förändringar inom
äldre och funktionhinder att inte har så många
personer som är hos dem och hjälper dem de
som är höger kommit upp i åren bli ju
förvirrande när de ser att det kom olika
folket till dem hela tiden. Ta bort den frusna
maten och göra det på stället i kommunen
istället. Gör trygghetsboeden till folk som
behöver det. Sen undra jag hur lång har ni
kommit med trygghetslarmet inom kommunen
det ju så att man måste har fast telefoni för
det funka inte via mobilen för det bli ju en
extra konstnat för oss som har det i
hemmet och var man nu bor inom
kommunen eller landsbygden.
När det tex storm eller något annat som
händer och det bli avbrott stängs larmet
direkt ska ni bara veta om ni nu inte vet det.
Det är ju väldig viktigt att inte det stäng
tänk om nu någon bli sjuk eller varsomhelt
så funkade ju inte att larma till folk och får
fram när strömmen har gått det här var ju
allt jag hade och tänk på .

Komplettering:
Vi har kollat sträckan och
kommer att sätta upp två st
lampor
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Jag skulle vilja veta vilken kvalitetskoll ni har
på era anställda inom Boendestödet? Jag har
själv funderat på att flytta till Olofström och
skulle själv vara i behov av detta men har hört
lite dåliga saker om det

Inom funktionsstöd krävs
utbildning för att få en
tillsvidareanställning med
fastplacering.
Vi arbetar för att
medarbetare ska utbilda sig
inom vårt
verksamhetsområde.
Vi utför kontinuerliga
uppföljningar av vikarier.
Vi genomför kontinuerligt
dokumenterade
arbetsplatsträffar utifrån en
agenda.
Vi ger handledning till
personal vid behov.
Vi arbetar med
värdegrundarbete i
arbetsgrupperna .
Värdeorden är mod
engagemang kvalitet och
delaktighet.
Resultat och
utvecklingssamtal sker
årligen mellan medarbetare
och chef.
Har nyligen påbörjat en
organisationsanpassning där
vi reducerar antalet
medarbetare per chef.
Olofström kommun arbetar
med individen i centrum.

2015-12-18

Ge flickor frihet istället för
'mansfria miljöer'
http://www.expressen.se/ledare/sakinemadon/ge-flickor-frihet-istallet-for-mansfriamiljoer/
Önskar att ni läser denna artikel då den visar
på hur fel det är att skilja män och kvinnor åt.
Tänker tillexempel på simhallens "ladies
nights" som bidrar till ett bakåt strävande

Tack för dina synpunkter.
Gällande Ladies Night på
Holjebadet är detta något vi
började för rätt många år
sedan då det efterfrågades
av en del
kvinnor. Inte enbart av
religiösa skäl utan även av
andra kvinnor som är bosatta
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synsätt. Önskar att ni man tänker om.

i Olofström.
Vi försöker bemöta olika
önskemål från våra badare
och detta var ett och även
genomförbart exempel.
VI har även relaxmorgnar
och kvällar för de som är
över 16 år, vilket var ett
annat önskemål vi kunde
tillgodose. Jag kommer lyfta
detta då jag åter är på
hemmaplan med de som
hjälper mig att försöka göra
Holjebadet till ett ställe för
alla som vill vara med oss.

Hej! Kan inte förstå att Olofströms kommun
fortsätter att diskriminera de äldre med att
levererar KYLD mat där potatisen är mjuk med
skinn på och en del rätter går knappt att
avgöra vad det är.
Är det så en socialdemokratiskt styrd
kommun skall behandla personer som arbetat
ett helt liv och betalt in skatt till kommunen ??
Andra kommuner satsar på att göra livet lite
bättre för de gamla med bra mat men inte
Olofström.
Vad har vårt kommunalråd för värderingar när
det gäller äldre personer som inte klarar sin
vardag på egen hand?? Ge de äldre lite glädje
i vardagen med lokalt lagad mat.

Jag känner inte igen ditt,
Anders Mattson, påstående
om att den kylda maten är
oigenkännlig, att det inte går
att se vad det är för mat.
Maten är alltid ett
omdiskuterat ämne och det
finns delade åsikter.
Den kylda maten bidrar till en
ökad valfrihet genom att det
finns 14 maträtter att välja /
vecka.
Samt så ökar den enskilde
möjlighet till att påverka när
man vill äta sin middag, då
det endast är att värma den.
Din synpunkt om potatisen är
till viss del befogad.
Potatis är svårt att få rätt
konsistens på, oavsett vilket
sätt man hanterar färdig mat
på. Potatis är alltid godast
nykokt och att den äts direkt.

2015-12-18

Vägunderhållet är under all kritik. Vi på landet
får snart köra traktor. Fåglebodavägen.

Har mottagit era klagomål
och underrättat vår
entreprenör för att åtgärda
vägen. Vore snällt om ni ville
underrätta oss innan det har
blivit alltför illa. Vägnätet är
stort och tidskrävande att
besiktiga.
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