
Nr Gata Typ Åtgärd

1 Anslagstavlor möbler Nya + samordning två räcker

2
Badplatsen gata Förbättra vägen mot badplatsen

3 Badplatsen fritid Lägga på sand vid badplatsen
4 Badplatsen fritid Översyn av omklädningsrummen. Särskillt herrarnas är 

slitet. 
5 Badplatsen fritid Nytt dass

6 Badplatsen fritid Bättre. Större parkering
7 Badplatsen fritid Skylt "motortrafik förbjuden"

8 Badplatsen fritid Stor ek tappar grenar ner på badplatsen. Beskär eller ta ner. 

9 Busshållplatser gata Hållplatserna fungerar ej, är ej trafiksäkert
11 Butiken möbler Flytta anslagstavlorna så man ser entren 
12 Cenrum möbler Återuppsätt statyn i parken
13 Centrum gata Busshållplats + parkering vid affären. Ostrukturerat. Farligt 

vid på-avstigning. "Markera upp"
14 Centrum gata Staket eller motsvarande runt parken vid Handlarn'
15 Centrum park Bygg en pergola med bänkar vid den ensamna lyktstolpen i 

parken

16

Centrum grönytor Totebo IF vill sköta kommunens mark framför butiken - men 
får till svar att detta kan de inte få ersättning för . 

17 Centrum grönytor Totebo IF sköter parken med ersättning per timme. Max 
60h/år

18 Centrum belysning ToteboIF önskar fast belysning till jättegranen. Monterar 
själva om de kan få en ljusslinga. 

19 Centrum möbler Nya bänkset önskas till parken. 
20 Centrum möbler Papperskorgen vid lekplatsen räcker inte till. ToteboIF tar 

hem skräpet och slänger i egen tunna. Önskar att 
kommunen kan ta hand om skräpet

21 Centrum möbler Papperskorgen vid busshållplatsen töms av "ingen" eller 
Bertil när det ser för skräpigt ut. 

22 Centrum grönytor Berget börjar synas i parken. Ny jord behövs för att inte 
gräsklipparen ska gå sönder. 

23 Centrum möbler Önaksas fikaområde med tak utanför butiken 
24 Centrum gata Asfalltsyta bakom butiken dålig
25 Centrum möbler Gammalt tråkigt vindskydd för bussresenärer
26 Centrum möbler Hemvärnsstaty i parken - vad kan vi göra av den? 
27 Centrum gata dålig asfallt i korsningen storavägen/hagavägen
28 Centrum möbler lekparken är en hit - men resten är inte levande. Kan vi få 

mer växter och fler sittplatser. Nu är det bara en stor 
gräsmatta. 

29 Centrum möbler Uteschack i parken
30 Centrum gata hållplatsskylt saknas vid parksidan. 
31 Furubergsv gata Stopplikt vid utfart



32

Furubergsvägen sly

Röj + öppna upp ytan vid "skogsdungen" 
Furubergsvägen/Hagavägen. upphör med komposttipp

33 Furubergsvägen gata Sänkt hastighet till 50 km/h
34 Furubergsvägen gata Förbud för lastbilstrafik (många kör fel t Totebo AB)
36 Furubergsvägen gata Felaktig profil, nya bussar skrapar i Järnvägsövergång
37 Furubergsvägen möbler Byt ut anslagstavlan
38 Furubergsvägen möbler Ta bort anslagstavla
39 Furubergsvägen sly Röj överväxt mark i korsning med hagavägen
40 Furubergsvägen el Elstolpe övertäckt med sopsäck. 
41 Furubergvägen sly Röj utmed järnväg och öppna ytor mot åm
42 Generellt Skyltar Översyn/tvätt av skyltar/gatunamn
43 Grusplanen övrigt nytt bärlager så det blir enklare att spola is om vintern

44 Hagavägen belysning 7 stjärnor i lyktstolpar till jul
45 Hagavägen/Stora 

vägen
gata Förbättra asfaltyta (utanför affären + bakom)

46 Hagsjön övrigt Sjön växer igen. 
47 Idrottshallen fritid Minigym i idrottshallen
48 Järnvägsbro gata Höjdangivelse saknas
49 Källvägen gata Beläggning ej återställd
50 Lekparken möbler klätterställningen sönderrostad (farlig)
51 Lekparken möbler Önskas fler lekredskap
52 lekplatsen möbler Balansleksaker önskas
53 lekplatsen grönytor Stockar på lekplatsen myrknade
54 lekplatsen park staket till lekplatsen trasigt
55 lekplatsen möbler utrrustning behöver målas
56

Länsvägen gata
Sänkt hastighet till 50 km/h. Sätt skylten i båge som står på 
vägen (avsmalning)

57 Länsvägen Skyltar Skylt till idrottsplats
58 Länsvägen sly Skylt Rumhult syns ej
59 Länsvägen gata Gc-väg alt trottoar till badplats
60 Länsvägen Skyltar Skylt mot idrottshall
61 Länsvägen gata trottoar i korsning mot furubergsvägen full av hål. 
62 Länsvägen Skyltar felriktad gatuskylt
63 Länsvägen Skyltar Skylt mot yxered
64 Länsvägen + 

storavägen
Skyltar Välkommen till Totebo-skylt 

65 Länsvägen + 
storavägen

Skyltar Tätortsskyltar vid entreerna. 

66 Norrvägen? Belysning Belysning vid bron saknas. Mörkt
67 reingsverket övrigt luktar från reningsverket på kvällar. Luftas det på kvällen? 

68 Skolan fastighet Den förfaller

69 Sporthall Sly Gallra och röj kommunens tomter runt sporthallen
70 Sporthall Sly/fritid Pulkabacke saknas. Röj i skogen så att pulkaåkarna hamnar 

på grusplanen istället för i sporthallsväggen. 
71 Sporthall Belysning Belysning grusplan. Dagens ej tillräcklig. 



72 Sporthall belysning Belysning gräsplan. Går det att tända lamporna på 
skolan? Hema området är bäckmörkt

73 Stora vägen Gata Ordna till vändytan vid Stora vägen/Gevärsvägen
74 Stora vägen gata Gång-/cykelväg från Handlarn' mot Tollevi
75 Stora vägen gata Hög hastighet genom samhället, inget övergångsställe

76 Stora vägen gata Dålig beläggning vid P-plats
77 Stora vägen gata GC-väg alt trottoar
78 Stora vägen snöröjning Snöröjningen på trafikverkets vägar är sen och dålig. 

(kommunens snöröjning är bra)
79 Stora vägen fritid stig runt sjön. Det saknas 500m. Går det att bygga ihop 

vägarna. 
80 Studievägen sly Röj tomterna Totebo 1:148-149
81 Studievägen fritid

Vattenpost + yta för isspolning (Grusyta vid sporthall)

82 Studievägen fritid Ändra sträckning på pulkabacken mot sporthallen
83 Studievägen belysning Förbättra belysningen vid sporthallen/skolan
84 Vid sjön övrigt Vägen är sönderkörd av skogsmaskiner. 
85 Ån det stinker avlopp om kvällar och nätter. Kommer det 

från vattenverket? 
86 Ån Vattnet i ån står stilla. Behöver rensas. 
87 ärtholmen Gärdsgården behöver lagas
88 Östra vägen belysning Fast belysning i gran
89 Iordningställande av gång- /stig/löparspår

90 Länsvägen skyltar Sätta upp skyltar mot sporthall + idrottsplats
91 Förbättra gångväg mellan idrottshall & Tollevi. Röjning + 

övergångsställe
92 Övrigt låna släp så att folk kan köra sitt sly till tippen istället för 

dumpoat i skogen
93 Övrigt Utegym, vid boulebanan
94 "Yxeredsvägen" borde vara huvudled
95 Saknas elljusspår
96 Det behövs mer än två omklädningsrum i idrottshallen
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