
Nr Område förslag/åtgrd kategori Kommentar
1 Abessinien Lyft fram Spånbergs park, gång+cykelslinga för 

småbarn
lekplats En lekplatsöversyn pågår just nu. Den kommer innebära att flera 

lekplatser i kommunen kommer få ett lyft. Synpunkterna från 
vandringen tar vi med i det arbetet. 

2 Abessinien Inga papperskorgar i hela den här delen, minst en 
vid lekplats

skräp Finns en vid lekplatsen

3 Abessinien Mycket höga häckar i korsningar sly Som fastighetsägare är man ansvarig för sin trottoar, och ska se 
till att häcken inste skymmer korsningen. 

4 Abessinien Fjärrvärme och bredband, generationsskifte! Övrigt VMEAB har ansvar för fiberutbyggnad i hela kommunen. 
"Ankarsrums tätort är planerad till hösten 2016 för 
förprojektering och sedan för entreprenad och fiberanslutningar 
2017-2018. Tätortsanslutningar sker parallellt med 
fiberanslutningar av landsbygden i första hand med hjälp av 
medfinansiering från landsbygdsprogrammet. 

5 Allmänt GC-vägar hänger inte ihop mot skola och bussar gator GC-översyn under 2016
6 Allmänt Gräs växer ut på trottoarerna. gator Som fastighetsägare är man ansvarig för sin trottoar, och ska se 

till att gräs inte växer ut på gatan. Driftsorganisationen har fått i 
uppdrag att se till de fastigheter om kommunen äger.  

7 Allmänt I sommar dålig röjning av gräs i centrala delarna 
(utmed Kungsvägen, Säterivägen mm)

grönytor VMEAB och Trafikverket slår vägrenar en gång med maskin, ingen 
manuell vägrensröjning sker.. 

8 Allmänt Ingen röjer runt stolpar, elskåp mm utmed 
Kungsvägen, stora kvastar står, enbart från 
maskin.

grönytor VMEAB och Trafikverket slår vägrenar en gång med maskin, ingen 
manuell vägrensröjning sker.. 

9 Allmänt Bättre lekplatser. Olofström kan vara en inspiration. lekplats Ta med i lekplatsöversynen

10 Allmänt trädgårdssopor dumpas på olika ställen kör till 
Kammartorpet

skräp Var och en är ansvarig för att inte lämna avfall på fel ställe. All 
dumpning orsakar merkostnader för kommunen eller privata 
fastighetsägare. 

11 Allmänt Hundlatriner saknas skräp Nya papperskorgar är beställda. I dessa får man kasta 
hundbajspåsar. 

12 Allmänt sätt info och gör p-platser vid Kansjö bruk, 
Rumshults kanongjuteri, Koltorpet

skyltar Inte en prioriterad åtgärd. Lokala initiativ välkomnas. 

13 Allmänt info om Båtsman Humla och hans visor skyltar Lokala initiativ välkomnas. 
14 Allmänt sätt upp info om gjutjärnstavlorna skyltar Lokala initiativ välkomnas. 
15 Allmänt ta bort sly och träd, ingen sjöutsikt vid 

kraftstationen
sly

16 Allmänt samhället växer igen. Ytor som klipptes förut är nu 
lämnade för färfot

sly Sköttselnivån ska ha legat på samma nivå de senaste åren. 

17 Allmänt de som snöröjer lägger snö över vattenposter snöröjning Vi har inte med något i avtalen om att vattenposter 
(Brandposter) ska plogas fram av leverantörerna. Detta görs inte 
längre någonstans



18 Allmänt sandlådorna går inte att komma åt snöröjning Vi tar upp problemet med att sandlådorna med leverantören. Och 
hoppas på bättring vi kommer att hålla koll under kommande 
säsong.

19 Allmänt sandning vintertid gruset tas bort alldeles för sent snöröjning Vi är medvetna om att mycket grus läggs ut under vintern. 
Lokalgator ska normalt inte grusas i den omfattningen. Gruset 
ska vara upptaget innan 31/5 det är gjort med god marginal och 
med mycket bra kvalitet, kontroller gjorda i slutet av maj vi 
kunde inte hitta någon brist i utförandet, det har heller inte 
kommit några klagomål.

20 Allmänt dålig avrinning av gator, gatorna har sopats nu, det 
är sent 

snöröjning  A, vet inte vad som menas med avrinning. B, lokalgator sopas 
EN gång under sommaren vid behov, efter att vi har slagit gräset 
på vägrenarna. (Ofta så kör vi någon mera gång under hösten på 
de mest utsatta platserna)

21 Allmänt GC-vägar skottas inte snöröjning Vi ser över kartmaterialet inför kommande vinter. 
22 Allmänt Papperskorgar som tidigare fanns har tagits bort. 

Bostadsbolaget blir sura om vi slänger 
hundbajspåsar i papperskorgar. 

soptunnor Man får slänga hundbajspåsar i papperskorgar. Nya 
papperskorgar är beställda till samhället. 

23 Allmänt Hundlatrin föreslagen till järnvägsövergången vid 
kyrkan, korsningen Vikingvägen/Axsjövägen, 
Ekvägen/Axhultsvägen, Kungsvägen i höjd med 
bygdegården, Ankarsströmsvägen/Bergsvägen

soptunnor Man får slänga hundbajspåsar i papperskorgar. Nya 
papperskorgar är beställda till samhället. 

24 Allmänt Vattnet smakar illa - dy, abborre, VA Synpunkt är meddelad till VMEAB 
25 Allmänt be Västervik Framåt ordna ett företagsseminarium 

för evenemangsutveckling
övrigt

26 Allmänt ordna en secondhand-butik övrigt Lokala initiativ välkomnas. 
27 Allmänt ordna en mack till Ankarsrum övrigt Mark för drivmedel är såld till entreprenör. Oklart varför 

byggnation dröjer. 
28 Allmänt Återinför BVC i Ankarsrum Övrigt
29 Almvägen "Odlingslott" på fastighet 1:126, för flyktingar grönytor Kommunen är villig att upplåta marken för detta ändamål. 
30 Anvedebo Förbättra för gc mellan samhället, badplatsen och 

campingen, många går där, mkt turister
gator GC-översyn under 2016

31 Axhultsv.-
Ekvägen

Sug ur rännstensbrunnar efter grävjobb VA Synpunkt är meddelad till VMEAB 

32 Badplats Ytterligare P-platser behövs badplats Vi undersöker vad som går att göra. 
33 Badplats Grinden går inte att komma igenom med barnvagn badplats Vi undersöker vad som går att göra. 
34 Badplats Sätt upp en flaggstång igen i fästet badplats För mycket arbete med att tillse flaggstången från kommunen. 
35 Badplats Café + glasskiosk badplats Kan vara en aktivitet för fritidsgården
36 Badplats Sanden på stranden är för grovkorning badplats Nästa gång sand ska fyllas på ska den vara mer finkorning
37 Badplats Botten har blivit sumpig badplats Undersöka vad som går att göra vid nästa sandpåfyllnad
38 Badplats Det finns en spricka i bryggan. Trasig? badplats Bryggan behöver besiktigas
39 Badplats stickor i bryggan badplats Bryggan behöver besiktigas



40 Badplats dasset är gammalt och ruggigt. badplats Byts ut inför sommaren 2016
41 Badplats omklädningsrum saknas badplats Undersöker om detta kan skapas till sommaren 2016
42 Badplats Fler turistinfokartor t.ex. vid badplatsen skyltar Synpunkt är meddelad till VFAB som ansvarar för turismskyltning. 

Lokala initiativ välkomnas.  
43 Bergsvägen Dagvattenproblem, vattnet blir stående på 

tomterna
Fastighetsägare uppmanas att kontakta VMEAB för att vi 
gemensamt ska kunna göra syn på platsen. 

44 Blå spåret markeringarna är dåliga blekta behöver målas om skyltar Vi försöker hitta en lösning för skötsel av vandringsleder i hela 
kommunen. Lokala initiativ välkomnas. 

45 Brandstation Låga grenar, slår i bilar sly
46 Bruksliden GC-väg från busshållplats tar slut vid bruksliden, 

och planen blir hal och geggig. Belysning saknas
gator GC-översyn under 2016

47 Bruksparken påkörd stolpe åtgärdas belysning Meddelat till ansvarig
48 Bruksparken Effektbelys Aktiveum + något träd belysning
49 Bruksparken vid en stolpe vid vattnet i bruksparken sticker en 

kabelände upp
el Meddelat till ansvarig

50 Bruksparken Vid Bruksdammen nere i parken borde man göra i 
ordning strandlinjen och komplettera med flera 
soffor mot vattnet

grönytor Parkinventering

51 Bruksparken Förnyelseplantering, många träd dåliga grenar 
faller ned

grönytor Parkinventering

52 Bruksparken Central lekplats önskas ev. i Bruksparken lekplats Inte en prioriterad åtgärd just nu. 
53 Bruksparken Toalett för allmänheten möbler Kostnaden för allmänna WC-toaletter är högre än vad som är 

försvarbart. 
54 Bruksparken Rusta upp scenen möbler Planering av detta pågår. 
55 Bruksparken papperskorgar med lock till Bruksparken skräp När papperskorgar byts ut föredrar vi sådana med lock. 
56 Bruksparken Infotavla skyltar Lokala initiativ välkomnas. 
57 Bruksparken ta bort träd och sly så att man ser parken med 

bruksdammen 
sly Röjningen de närmaste två meterna från kungsvägen är 

Trafikverkets uppdrag. Här har kommunens entreprenör ändå 
gjort en insats för att öka sikten. 

58 Bruksparken ta bort stort träd vi de Mares väg sly
59 Bruksparken ta bort grenar och träd som hänger över vattnet sly Uppdrag till driftsentreprenör att genomföra röjning
60 Bruksparken ta bort träden mot vägen sly Röjningen de närmaste två meterna från kungsvägen är 

Trafikverkets uppdrag. Här har kommunens entreprenör ändå 
gjort en insats för att öka sikten. 

61 Bruksparken Kasernkällan syns inte sly
62 Bruksparken ta ned 3 alar där majbrasan hålls sly Uppdrag till driftsentreprenör att genomföra röjning
63 Bruksparken Lyft fram parken, röjning sly Uppdrag till driftsentreprenör att genomföra röjning
64 Bruksparken Röj på holmen sly Inte en prioriterad åtgärd just nu. 
65 Bruksparken Röj fram och rusta gångstråket på gamla banvallen 

mot bruket
sly

66 Bruksparken Snöröj promenadstråket vintertid! snöröjning Promenadstigar snöröjs inte. 



67 Bruksparken Trasig "brygga" tas bort trapp & bro Parkinventering
68 Bruksparken Kaj i slaggsten mot Gölpan har rasat. Bevara 

slaggstenen.
trapp & bro Parkinventering

69 Bruksparken Räcke mot vattnet, hög kaj trapp & bro Parkinventering
70 Bruksparken Stege upp från vattnet om någon trillar i trapp & bro Parkinventering
71 Bruksparken Bron börjar att ruttna trapp & bro Bron kommer att besiktigas och åtgärdas. 
72 Bruksparken trappan vid Apoteket går inte att använda bättre 

med gångbana
trapp & bro Trappan är röjd. 

73 Bruksparken kommunen bör ta över dämmen Övrigt
74 Brukstrappan Rusta den varsamt, måla, nytt trä. Kulturhistoria! trapp & bro Ligger på brukets fastighet. 
75 De Marés holme grusa upp stigarna gator Inte en prioriterad åtgärd. Lokala initiativ välkomnas. 
76 De Marés holme gör en ny stig på holmen vid vattnet östra sidan gator Inte en prioriterad åtgärd. Lokala initiativ välkomnas. 
77 De Marés holme måla staketet kring gravplatsen möbler Oklart vem som är ansvarig för graven. Detta behöver utredas. 
78 De Marés holme skyltar eller QR-koder med information skyltar Lokala initiativ välkomnas. 
79 De Marés holme texten på gravstenen bör förgyllas om skyltar Oklart vem som är ansvarig för graven. Detta behöver utredas. 
80 De Marés holme rensa i vattnet vid kanalen sly
81 De Marés holme Se över plankor i bron över till ön trapp & bro Bron kommer att besiktigas och åtgärdas. 
82 De Marés holme renovera trappan till Sergels konstverk trapp & bro
83 De Marés holme vem har ansvaret för gravplatsen övrigt Marken ägs av 
84 Ekvägen Beskär träd sly
85 Granvägen Gräsyta vid granvägen klipps av grannarna. Ska 

det vara så? 
grönytor Finns med i kommunens beställning och ska från och med nu 

skötas av driftsentreprenören. 
86 Granvägen Lekplatsen bör renoveras och bollplanen klippas. lekplats Ta med i lekplatsöversynen
87 Granvägen Dagvatten rinner in på fastigheter från gatan. Fastighetsägare uppmanas att kontakta VMEAB för att vi 

gemensamt ska kunna göra syn på platsen. 
88 Hamnen Röj och utveckla sly
89 ICA tidigare övergångsställen är bortplockade, men 

räfflorna i trottoaren finns kvar. 
gator Trafikverket som är huvudman för vägen är meddelade. 

90 ICA Kan vi tydliggöra centrum på något sätt? 
Planteringar? Bänkar? Flaggstång med 
Ankarsrumsflagga?

möbler Vi inväntar vad som händer med butiken innan vi planerar 
åtgärder här. 

91 ICA Vad händer? näringsliv

92 Jonas Spånbergs 
väg

Häckar och tallar från privata tomter växer långt ut 
i gatan

sly Som fastighetsägare är man ansvarig för sin trottoar, och ska se 
till att gräs inte växer ut på gatan.

93 Kiosken Ta bort kiosken och röj upp, gräs + nåt träd och en 
bänk

fastighet Kommunen äger tomten och Arrendatorn fastigheten. Det finns 
intresse att överta verksamheten från nuvarande arrendator . 94 Kollektivtrafik Gör en ny dragning av anslutningsbuss så den 

täcker in samhället. 
kollektivtrafik Skickas till KLT



95 Kollektivtrafik Bussarna borde gå ner i samhället, det är svårt för 
äldre att ta sig ut till hållplatsen, och upp till 
vänteläget. 

kollektivtrafik Skickas till KLT

97 Kungsv-
Skolvägen

G-bana från jvg-bommar till Skolvägen saknas gator GC-översyn under 2016

98 Kungsvägen Cykelbana/skolväg hela sträckan gator GC-översyn under 2016
99 Kungsvägen Flytta ut tätortsgräns + 50 km/h både mot 

Anvedebo och mot Tjursbo
gator Trafikverket som är huvudman för vägen är meddelade. 

100 Kungsvägen Dålig kantsten, vattenavrinning gator Trafikverket som är huvudman för vägen är meddelade. 
101 Kungsvägen Farthindren fungerar ej, samlas grus på gc-delen, 

ingen vågar cykla i grushögarna.
gator GC-översyn under 2016

102 Kungsvägen Kurvan mellan järnvägen och kyrkan är för snäv 
och smal- man borde ta bort en stor ek och räta ut 
kurvan

gator En rakare väg kommer innebära att bilarna kör fortare. Denna 
typ av naturliga hastighetsdämpare är de bästa. 

103 Kungsvägen Plantera alléträd utmed stationen från pizzerian 
mot Säterivägen

grönytor Parkinventering

104 Kungsvägen Gör parkområde mellan Jvg station och banken grönytor Parkinventering
105 Kungsvägen Räcket glipar vid hög bank invid badplats > gamla 

macken
möbler

106 Kungsvägen P-platser vid Hälsocentralen. parkering Ingen möjlighet att få till fler parkeringsplatser på denna 
fastighet. Parkering hänvisas till stationen. 

107 Kungsvägen Ofta halt av löv gator
108 Kungsvägen Ingen skylt mot bad + camping inne i samhället. 

Hur hitta dit?
skyltar Då kungsvägen är trafikverkets så får kommunen inte själv sätta 

upp skyltar. Regeln är att skyltning endast sker från avfartsväg. 
109 Kungsvägen ta bort sly och träd, ingen sjöutsikt mot 

Långsjön/hamnen
sly Röjningen de närmaste två meterna från kungsvägen är 

Trafikverkets uppdrag. Här har kommunens entreprenör ändå 
gjort en insats för att öka sikten. 

110 Kungsvägen ta bort sly och träd, ingen sjöutsikt mot Gölpa sly Röjningen de närmaste två meterna från kungsvägen är 
Trafikverkets uppdrag. Här har kommunens entreprenör ändå 
gjort en insats för att öka sikten. 

111 Kungsvägen igenväxt vid busshållsplatsen vid Kungsvägen sly Skickas till KLT
112 Kungsvägen flera stolpar/markeringar nedslagna av 

slåtteragregaten vid Kungsvägen
sly

113 Kungsvägen Buskar hänger ut, bl.a. vid pizzerian sly Röjningen de närmaste två meterna från kungsvägen är 
Trafikverkets uppdrag. Här har kommunens entreprenör ändå 
uppmanats att göra en insats. 

114 Kungsvägen Igenväxt mellan stationen och parken (ägs av 
banken)

sly

116 Kungsvägen Fortsättning gc mot bussarna, hänger inte ihop gator GC-översyn under 2016
121 Museumet Trottoaren från museet till gamla macken är knappt 

användbar- den växer igen 
sly Som fastighetsägare är man ansvarig för sin trottoar, och ska se 

till att gräs inte växer ut på gatan.



123 Granvägen Spikhuvuden sticker ut ur sandlådan lekplats Åtgärdat. 
124 Granvägen vippdjuret saknar sittbräda lekplats Åtgärdat. 
125 Mårdstigen Lekplats, Bebisgungor saknas lekplats Ta med i lekplatsöversynen
126 Mårdstigen Lekplats, Spricka i stocken som håller upp 

linbanan. 
lekplats Ta med i lekplatsöversynen

127 Parkvägen Ny GC-etapp till hållplats riksväg 40 över isbanan gator GC-översyn under 2016
128 Skolan En vägbom till från skolområde. Ut mot Axhultsv. gator Överlämnas till skolan
129 Skolan Gräsytor klipps inte. grönytor Synpunkt är meddelad till driftorganisationen. 
130 Skolan Busshållplats vid skolan, parkbänk står i sly sly Skickas till KLT
131 Skolan Skolskogen igenväxt, svårt för lärare att hålla koll. 

Borde röjas
sly Uppdrag till driftsentreprenör att genomföra röjning

132 Skolan När fritidsgården gjordes om försvann gym och 
bastu. Kommer det tillbaka? 

sly Gym finns i anslutning till idrottshall. Nyckel finns på 
fritidsgården. 

133 Skolan Trottoaren på Axhultsvägen mot säterivägen 
snöröjs inte

snöröjning Vi ser över kartmaterialet inför kommande vinter. 

134 Spårområde Spårområdet måste rensas från gräs och sly samt 
jordhögar. 

sly Synpunkt är meddelad till Smalspårsföreningen.  

135 Stationen Byt till mer passande belysning och även 
gångtrappan mot skolan, samma som i stan

belysning

136 Stationen en visare saknas på klockan f d kommunhuset fastighet Klockan ska vara lagad. 
137 Stationen Trappa ner till parken/sjön från gamla 

kommunhuset är övertäckt med sly och gräs
grönytor Åtgärd genomförd Till sommaren hoppas vi få till ett räcke 

bredvid trappen. 
138 Stationen Cykelställ saknas (har funnits) möbler Kommer att beställas
139 Stationen Skräpigt bakom pizzerian i spårområdet.  skräp Ansvarsfrågan är utredd. Smalspåret är ansvariga för 

gräsklippning och kommunen för skräpet. Båda är meddelade. 
140 Stationen Skyltning för besökare till park/kyrka mm skyltar Då kungsvägen är trafikverkets så får kommunen inte själv sätta 

upp skyltar. Regeln är att skyltning endast sker från avfartsväg. 
141 Stationen infoskylt om vad stationshuset är för byggnad skyltar Lokala initiativ välkomnas. 
143 Stationen Saknas en allmän toalett vid stationen övrigt Inte en prioriterad åtgärd. De offentliga toaletterna är mycket 

kostsamma i drift. 
144 Sven 

Spånbergspark
Lekplats, staket utmed parken, rusta, mycket barn lekplats Ta med i lekplatsöversynen

145 Sven 
Spånbergspark

Babygunga lekplats Ta med i lekplatsöversynen. (kommer troligtvis att åtgärdas 
under nästa år)

146 Sven 
Spånbergspark

Andra växter i lekparken, taggiga nyponbuskar… lekplats Ta med i lekplatsöversynen

147 Sven 
Spånbergspark

Lekplats belysning lekplats Ta med i lekplatsöversynen

148 Sven 
Spånbergspark

Hinderbana/parklek i Spånbergs park lekplats Ta med i lekplatsöversynen. Efter översynen är det tänkt att varje 
lekplats ska ha utmaningar på temat "balans". 



149 Sven 
Spånbergspark

saknas plankor till bänkarna i parken/lekplatsen möbler Ska åtgärdas

150 Sven 
Spånbergspark

ta bort drickfontänen i häcken möbler Ta med i lekplatsöversynen

151 Sven 
Spånbergspark

ta ned torrgranen sly Ta med i lekplatsöversynen

152 Säterivägen Refug/övergångsställe mot väster, många genar i 
korsningen

gator GC-översyn under 2016

153 Säterivägen Dålig beläggning på G-bana från järnvägsövergång 
till Axhultsv.

gator GC-översyn under 2016

154 Säterivägen G-bana snöröjs ej snöröjning Vi ser över kartmaterialet inför kommande vinter. 
155 Tjustvägen Tjustvägen 19 borde rivas eller rustas fastighet Finns ett föreläggande sedan 2012. Ägarna skrivna i 

nederländerna. 
156 Tjustvägen Bostadsbolagets tomt vid Konsum bör snyggas till. fastighet Oklart vilken tomt som menas. 
157 Tjustvägen Cykelbana önskas på Tjustvägen och kungsvägen gator GC-översyn under 2016
158 Tjustvägen Bilarna kör för fort, borde vara 30km/h gator För att få till en hastighetssänkning på gatan räcker det inte att 

bara byta skyltarna, utan vägen måste byggas om så att förarna 
får upplevelsen att det är en 30-väg. I GC-översynen undersöker 
vi möjligheten att göra vägen smalare. 

159 Tjustvägen Skymd korsning pga. för hör häck. 
Tjustvägen/tjädervägen

gator Fastighetsägaren tillskriven. 

160 Tjustvägen Hastighetsdämpande åtgärd gator GC-översyn under 2016
161 Tjustvägen När asfalten äntligen är lagd på Tjustvägen vid 

kyrkogården bör man snarast återställa den säkra 
vägen till skolan (En vit linje som markerade 
gång/cykelväg som nötts bort 

gator GC-översyn under 2016

162 Tjädervägen Får lägenheterna här hyras ut? Varför gjordes inte 
detta om till Asylboende? 

fastighet Ska inte vara något som hindrar att den används som bostad. 

163 Tjädervägen Gräsklippning på grönytor intill gatan. grönytor Som fastighetsägare är man ansvarig för sin trottoar, och ska se 
till att gräs inte växer ut på gatan. Driftsorganisationen har fått i 
uppdrag att se till de fastigheter om kommunen äger. 

164 Trätrappan dike till trappan så att regnvatten inte kommer in i 
trappan

trapp & bro Ligger på brukets fastighet. 

165 Trätrappan rusta upp trappan trapp& bro Ligger på brukets fastighet. 
166 Trätrappan de översta trappstegen murkna, byt trapp & bro Ligger på brukets fastighet. 
167 Vallonvägen Gamla lekparken Vallonvägen borde göras i ordning 

igen! Många nya barnfamiljer i omgivande kvarter!
lekplats Inte en prioriterad åtgärd just nu. 

168 Väg 40 Cykelbana till Västervik gator Inte en prioriterad åtgärd just nu. 
169 Väg 40 Informationsskylt som visar att det finns 

vårdcentral, apotek, livsmedel m.m. På orten
skyltar Lokala initiativ välkomnas. 



170 Väg 40 Skyltning om A-rums service vid riksväg 40. skyltar Lokala initiativ välkomnas. 
171 Väg 40 Det saknas papperskorgar vid busshållplatserna soptunnor papperskorgar är beställda. 
172 Återvinningsstati

onen
Skogsområdet mellan folkets hus och skolan, 
dräneringsrör utan galler i änden

grönytor Undersök om det behöver åtgärdas

173 Återvinningsstati
onen

Städa upp runt återvinningsstation. skräp Var och en är ansvarig för att inte lämna avfall på fel ställe. All 
dumpning orsakar merkostnader för kommunen, och i detta fall 
för förpackningsindustrin. 

174 Återvinningsstati
onen

Området används som avsjälpningsplats för diverse 
skräp, asfalt, snöpinnar, plåt…

skräp Våra entreprenörer är meddelade att de inte får använda ytan för 
uppställning/avstjälpning. 

175 Återvinningsstati
onen

mindre skräp skulle hamna vid sidan om, om 
återvinningscentralen hade öppet en dag till per 
vecka. 

skräp Synpunkt är meddelad till VMEAB 

176 Återvinningsstati
onen

Varför kan vi inte lämna elavfall på konsum? skräp

177 Återvinningsstati
onen

Dåliga öppettider på återvinningsstation. skräp Synpunkt är meddelad till VMEAB 

178 Allmänt Mycket rådjur, vildsvin, älgar i samhället. Mycket 
gris vid bruket, och rådjur vid badstranden. 

övrigt

Stationen Från spåret och till skolan, ta bort trappen, och 
lägg dit en snällt sluttande backe. 
Speglar i korsningen Kungsvägen 
Ankarsströmsvägen


