Felanmälan/klagomål/synpunkter inkommet till Mariestads kommun 2015
Inkommet

Verksamhet

Rörande

2015-04-30
2015-01-03
2015-01-04
2015-01-05
2015-01-10
2015-01-14
2015-01-15

Ledning
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

"Plattan" i stan är viktig för yngre barn.
Inget dricksvatten
Lampor trasiga på GC vägen mot Snapen.
30-skyltningen vid Johannesberg
Gatubelysningen Kilkestensvägen trasig länge nu.
Gatulampa trasig utanför förskolan Kompassen, vid parkeringen.
Rotvälta över spåret, pekar ut mot 26:an.

2015-01-19
2015-01-19
2015-01-20
2015-01-26

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

Industrigatan Lyrestad: för dåligt sandat och saltat. Vid vändplanen är ett stort hål.
Domherrevägen 12 mot Fläderstigen: en björk är på väg att falla ned
Hamngatan/Kungsgatan vid Tidan: livräddningsbojen är borttagen
Vattenansamlig på Hasselbackens förskolan gård, dåligt avspärrtad

2015-02-02

Tekniska

2015-02-03
2015-02-04

Tekniska
Tekniska

2015-02-16

Tekniska

2015-02-19

Tekniska

Utanför Förrådsgatan mellan Canvack och Bilfinger, underminerat och stort hål.
Anmälan har råkat köra ner en vägskylt i korsningen SandbäcksvägenMarielundsgatan
Nedblåst träd ligger kvar över infart/utfart Lyckans väg.
Gatan utanför Bolin-Landin autoservice och Statoil är full av hålor. Även stora hål
på Bäckaskogsvägen.
Kaparegränd 4 grönområde norr om "kullen" tall har blåst ner och knäckts vid
senast stormen

2015-02-24
2015-03-26
2015-03-29
2015-04-13

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-04-13
2015-04-14

Tekniska
Tekniska

Klätterställning på lekplatsen mellan Björnbärsvägen och Blåbärsvägen är rutten.
Förrådsgatan: en plåt från Falkholts konstverk ser ut att lossna.
30-skyltarna vid Lillägngskolan på Stockholmsvägen är felplacerade.
Kristinebergsgatan: fallrisk för träd
Hertig Karls torg-John Hedins väg: förbud att parkera-skylt har blåst ner i februari,
ligger f.f kvar.
Blåbärsvägen: träd på kommunens mark sitter löst efter blåst.

2015-04-15
2015-05-05
2015-05-14
2015-05-21
2015-06-01
2015-06-02
2015-06-02

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-06-05
2015-06-10

Tekniska
Tekniska

2015-07-22

Tekniska

2015-07-23

Tekniska

2015-07-24

Tekniska

2015-08-18

Tekniska

2015-08-19

Tekniska

2015-08-27

Tekniska

2015-09-07
2015-09-08
2015-09-23

Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-09-29

Tekniska

2015-10-01

Tekniska

2015-10-02
2015-10-13

Tekniska
Tekniska

Trafikljus vid Swedbank/Lindex, blir ej grönt för gångtrafikanterna.
Hammarsmedsgatan: ligger en vält husvagn, trafikfara.
Delfinvägen i Otterbäcken, sankmark efter avverkningar.
Dalvägen, hål i asfalten samt ett hål på gång.
Nygatan, skylt på backen för gång- och cykelväg utanför sportaffären.
Krontorpsvägen 29m vägskylt ramlat ner och en liten stolpe.
Genvägen vid Mariagatan genom Ingo, person som nästan blev påkörd.
I parkområdet vid kvarteret rådmannen väster om Grangärdesskolan, ett nästan
dött träd som tappar grenar.
Nedanför BRF Svampen, Bergsgatan, ett träd som håller på att välta.
Sandvikens badplats/motionsslinga: åverkan på träd, snitt på träd och avbrutet
Ekuddens bad: gångplattorna på handikapprampen är lösa och lutar. En stor sten
med järnkrok.
Växer troligen Björnloka längs med cykelvägen från Sandbäcksrondellen till
Ullervad. Växer även i hörnet på Bjöjabagarns gräsmatta och 50-100 m mot
Ullervad.
Snickaregatan och korsande cykelbana, inte en enda gatlampa på gatan eller
längs cykelbanan lyser.
Älgarås, Sandbräckan Åkerstid 19, stort hål i asfalten vid infarten till tomten. Hålet
fylls med vatten vid regn, underminerat.
Vid f d Mariaskolan och f d Söderåsens skola finns skyltar som varnar för barn.
Ingen skolverksamhet på flera år.
Marieforsleden, undergången cykelbana åt Bråtenhållet, dålig sikt pga höga
häckar.
Vadsbovägen trasig lampa, mitt emot Vadsbovägen 27.
Vasavägen, i början på vägen stort hål i asfalten.
Gammal sliten lekplats med trasiga bräder mellan Mariegärdes väg och
Rosengången. Barn som skadat sig.
Tore Lööfs gatan/Stamparvägen, skylt troligtvis nedkörd. Skylten ligger på
gräsmattan.
Korsningen Mariagatan och Blombakcagatan vid övergångsstället, asfalten
nerskjunken, blir snart ett stort hål där.
Ljuset i Ullervads elljusspår fungerar inte. Spåret dåligt skött.

Gullspång, cykelbanan utanför GEA-järnvägsövergången, belysningen på
cykelbanan är ur funktion.

2015-10-13

Tekniska

2015-10-18
2015-10-21
2015-11-01

Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-11-02

Tekniska

2015-11-09
2015-11-09

Tekniska
Tekniska

2015-11-09

Tekniska

2015-11-16
2015-11-26

Tekniska
Tekniska

2015-12-01

Tekniska

Hova, vid Skogsbolsvägen står sedan en längre tid en övergiven bil, soffor m m
Ställplats Göta Holme, toalettlåset är trasigt, handtaget går isär.
Gullspång, Skolgatan 13, gatlampan slocknar efter en, två timmar
Hova, fattas skruvar på skyddskåpor på belysningsstolpar utmed Torggatan och
den s.k borggården vid Hova kommunkontor.
Gullspång korsningen Kraftverksgatan, Storgatan och Brogatan. Trasiga
gatlampor.
Kaparegränd 4, gatlampa längst in på Kaparegränd trasig.
Tegelvägen, Skutvägen, Smedjevägen, Timmermansgränd, Kaparegränd,
gatubelysning saknas helt kl 23.00.
Vägen mellan Snapens friluftsgård och Säbykrogen, stora och djupa hål i vägen vid
järnvägsövergången.
Bussterminalen i Mariestad, helt mörklagd i snart 3 veckor.
Bussterminalen i Mariestad, helt mörklagd i snart 4 veckor. Andra gången
personen säger till om detta.

2015-12-02

Tekniska

Väg bakom kyrkan, trasig beslysning, person ramlat p g a ej belyst och halka.

2015-12-08

Tekniska

2015-01-06

Tekniska

2015-01-15
2015-01-15
2015-01-19
2015-02-01
2015-02-03
2015-02-11

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-02-17

Tekniska

Gullspångs kommun, branddamm belägen i Bjerke har dåligt staket runt sig.
Mariestad, klagomål på att håret inte blir rent vid tvätt, måste vara något fel på
vattnet.
Töreboda Blåbärsstigen, gata, park. Det står en överiven bil (skrotbil) på
Blåbärsvägen vid lekplatsen. Har stått ca 2 månader.
Kvarstnenes skola Lugnås ej sandad. Glashalt.
Johannesberg Lillängsspåret, ligger träd tvärs över spåret.
Albins gränd. Klagomål på att snöskottarna skottar snön och samma håll.
Bergsgatan, stora vallar in ill gatorna vid snöröjning.
Kvarnvägen Ullervad. Bilar och traktorer kör med hög fart.
Stor snöhög på torgsidan vid övergångsstället mellan Nya torget och Hemmakväll.
Liten kille sprang ut i vägen, var skymd bakom snöhögen.

2015-02-19

Tekniska

Dagis Regattan Tegelvägen, fattas trotoar, måste gå på bilvägen ca 50 meter.
Mellan Fredsberg (gamla Jysk) och Willy finns det gamla nerkladdande containrar.
Ingen inbjudande syn vid infart till Mariestad.
Marieforsleden Södra Kolorestigen, ett antal träd som vuxit sig så höga och
utstänger all möjlighet till solljus.
Klagomål på att det ska byggas ett stort industriellt vindkraftverk i Västra
Kinnekulleskogen.
Önskemål om förbud om cykling i Esplanaden. Polisen borde göra kontroller om
felaktig cykling på trottoarer.

2015-02-24

Tekniska

2015-03-03

Tekniska

2015-03-05

Tekniska

2015-03-31

Tekniska

2015-04-02

Tekniska

2015-04-09

Tekniska

2015-04-13

Tekniska

2015-04-21
2015-04-30

Tekniska
Tekniska

Stora Eks egendom, vallen vid ån, 1,5 km lång nergrävd vägg av plåtar vid ån.
Cykel och gångbana Stenkrossvägen/Gagabergsvägen, hjulspår i asfalten och
många trasig lampor. Svårt att ta sig fram med ex. rullstol.
Bråten Park, lekplatserna, gungor är trasiga, glasskärvor i gruset/sanden, allts
trämatierial är slitet så det lossnar stora flisor.
Gärdet Domängatan/Timmervägen, trasig sandlåda och billiknande lekmodul på
lekplats.
Ruttet träd, var ?

2015-05-22

Tekniska

Stockholmsvägen, farligt i trafiken vid avspärringen Stockholmsvägen, rondellen.

2015-05-27
2015-05-30
2015-06-03
2015-06-10

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-06-10

Tekniska

2015-06-23
2015-06-26

Tekniska
Tekniska

Cykelvägen till Hassle från Snapen, för stora och grova stenar på cykelvägen.
Ribbingsfors Golfklubb Gullspång, klagomål på medlemmar.
Stenbordsvägen i Sjötorp, tivoli uppställt när hus och tillfartsväg.
Mariegärdes väg 21, lyhört, störs av gannar.
Bergsgatan 50-54, BRF Svampen, f.d. förskolan Svenpen, dåligt skött
gräsklippning.
Östra Järnvägsgatan, vägbula utanför Viktoriagan 2. Skakningar då tung trafik
passerar över vägbulan.
Gullspång, häck korsningen Bergsgata/Ekgatan för hög.

2015-06-29

Tekniska

Lekparken mellan Björnbärsvägen och Torngatan, ramper till linbana helt sönder.

2015-07-06

Tekniska

2015-07-06
2015-07-08

Tekniska
Tekniska

2015-07-09

Tekniska

Husbilar parkerar utanför angivet områdepå gräsmattor och liknande i hamnen.
Ekudden Skylt om parkering förbjuden har kladdats över och förstörts. Nära
båtrampen.
Parkområde mellan Leverstads- och Leksbergsvägen dåligt skött.
Buskarna på Magasingatan behöver klippas, täcker skyltningen och någon kan
gömma sig i buskarna.

2015-07-12
2015-07-14

Tekniska
Tekniska

Lekplats Sjötorp, Notvägen, rutshckaneställninge har bitvis ruttna plankor och golv.
Sandviken utefter stranden, 4-5 träd har huggts ned med yxa, midjehöjd.

2015-07-16
2015-07-20
2015-07-28
2015-08-06
2015-08-16
2015-08-17

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-08-19

Tekniska

Sandviken, flertal mellanstora träd är fällda med yxa, även en hel del nedskräpning.
Flitiga Lisans skola, glasbitar i sanden i sandlådan.
Övergångsstället Mariagatan/Blombackagatan, hål i asfalten.
Yttre hamnen, ställplatserna för husbil saknar egen toalett och dusch.
Kappkörning på Strandvägen. Många kör i över 100 km i tim
Stora vattenansamlingar efter skador från vattenläcka vid Snuggenäsgatan.
Det ligger drivor med grus i kanterna längs Torsövägen och på trottoarerna på
Torsö. Farligt att cykla.

2015-08-20
2015-08-25

Tekniska
Tekniska

Spegeln som sitter vid korsningen Annedalsgatan-Strandvägen, behöver justeras.
För hög häck vid Strandvägen/Snuggenäsgatan, skymmer sikten.

2015-08-28
2015-09-04
2015-09-08

Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-10-07

Tekniska

2015-10-09
2015-10-12

Tekniska
Tekniska

2015-10-14
2015-10-14

Tekniska
Tekniska

Vasavägen Mariehus,boende klagar över buller och avgaser från Göteborgsvägen.
Jula Gamla affären, klagomål över dåligt städad tomt.
Klagomål på att en kommunanställd blir hemskjutsad på lunch i kommunbil.
Önskemål om vägbula eller annat farthinder vid Lugnåsvägen, då många kör
väldigt fort.
Nygatan utanför Stadshotellet, Drottninggatan, Bror Kronstrandsgata, många cyklar
på trottoarerna.
Ribbingsfors Golfklubb Gullspång, klagomål på medlemmar.
Hastigheten för hög på Östra Järnvägsgatan. Sikten dåligt p.g.a många bilar som
är parkerade längs vägen.
Vallavägen Moholm, vill ha fasta farthinder.

2015-11-04

Tekniska

2015-11-09

Tekniska

Magnus Ladulås väg i Hova, kommunen grävt upp asfalten men inte asfalterat
igen.
Hova, lastbilsföretaget ställer lastbilar både på cykelvägen och utanför fastgiheten.
De står i vägen.

2015-11-19

Tekniska

Lyrestad, gatubelysningen stäcks för tidigt men ljuset på elljusspåret lyser sent.

2015-11-23
2015-12-01

Tekniska
Tekniska

2015-12-04

Tekniska

2015-12-10
2015-12-14
2015-01-12
2015-01-13
2015-01-15

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-01-22
2015-02-03

Tekniska
Tekniska

2015-03-11

Tekniska

2015-03-16

Tekniska

2015-03-23

Tekniska

2015-03-24

Tekniska

2015-03-24

Tekniska

2015-03-28

Tekniska

Stora hål på gatan på väg till sjukhuset från Lockerudsvägen även på
övergångsstället. Stora hål på väg ner till parkeringen på Vadsboskolan från DKV.
Leverstadsvägen, is i hela backen. Behöver sandas.
Segolsgatan, stora problem med bilar som parkerar i fel åkriktning och parkerar vid
in/utfarter.
Jubileumsteatern, dålig eller obefintlig ventilation, stora slaen, gäller inte
restaurangdelen.
Dåligt sandat i stan över järnvägen och gångbanan utanför Oxen.
Önskar busskur eller en bänk vid busshållplatsen vid Oxen.
Träd på väg att falla vid Strandvägen i höjd där Annedalsgatan slutar.
Dålig skötsel av halkbekämpning, dålig skottning små och stora vägar.
Hova Torggatan, infarten från E20 vid korset är asfalten dålig. Hålor i marken
jämnsides med tunneln.
Lokaltrafiken är dålig, för lite turer, ex. till Ullervad.
Hasslerör, Länsmansvägen, körs väldigt fort på denna väg, även
renhållsningspersonal och hemvården.
Krontorp, vid vattentornet, vilkdvuxet i skolan bakom sopstation. Fördröjning för
lång när ljuset ska tändas.
Snuggen, utmed stranden norr om Mariehus Strandgården, ligger mycket
byggrester och en del av en flytbrygga.
Cricketplanen vid Ekuddens utomhusbassänger, bilar har kört och förstört
gräsmattan och hundar springer lösa, hundägare plockar inte upp bajset efter
hundarna.
Mellan Kiselvägen och cykelvägen som går från Snickaregatan, hålor i stigen, och
toppen på en sten som sticker upp.
Västra vägen, vill att kommunen tar ner stora träd på baksidan av Rödhakevägen.
Skymmer solen, träden är på kommunens mark.

2015-04-17
2015-04-21
2015-04-24

Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-05-13

Tekniska

2015-06-03
2015-06-05

Tekniska
Tekniska

2015-06-05
2015-06-08

Tekniska
Tekniska

2015-06-09
2015-06-17
2015-06-18

Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-06-22
2015-07-18
2015-07-22
2015-08-04

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-08-15
2015-08-17
2015-08-20

Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-08-20
2015-08-25

Tekniska
Tekniska

2015-08-26

Tekniska

Felaktig gatubenämning i informationen ang. Stockholmsvägens avstängning.
Brandgator på Revirgatan helt igenväxta och blött och surt.
Hasslerör, Länsmansvägen, körs väldigt fort på denna väg.
Madlyckevägen, vill få uppstädat vid grönområdet/parkeringsplasen mitt emot
Madlyckevägen 33. Står bl.a en gammal skrotbil sedan 1 år tillbaka.
Boterstena-mejeriet busshållsplatsen, många som pendlar ställer bilarna och
cyklar.
Önskar en hot-spot (Wifi) för hela stan. (Mariestad, Gullspång, Töreboda)
Gullspång, avfall, sophämtning, önskemål om att installera kamera på sopbilen i
syft att kunna se att sopkärl blir tömt korrekt.
Svar från tekniska, att det finns kamera på sopbilarna.
Krafthagsvägen, bilkarna tar i trottoarkanten när de kör upp på garaeuppfarten,
sakas "fasad" kant.
Humlet vid ån, trasigt staket.
Stadshotellet, rasrisk från taket med lösa tegelstenar och murbruk vid taket.
Kolarbacksvägen/Kolarestigen, avsaknad av parkbänk vid vid grämattan vid
Kolarebacksvägen i närheten av Netto, brukar finnas.
Grangärdet, finns inga lekplatser och mötesplatser.
För få parkbänkar i gästhamnen utanför Sill och Dynamit.
Punktbelysnibng vid infarterna i Mariestad. Ex vis i träd.
Smesgårdvägen Hasslerör, Mycket högt gräs längs med Bergavägen och in på
Smedsgårdsvägen.
Vägen utanför Regattan, saknas trottoar.
Synpunkt ang. flaggning i hamningen. Byta ut tyska flaggan mot EU-flagga.
Fotbollsmatch på Vänershof, många som parkerar där det är förbjudet. Trångt
mellan bilarna, trafikfara.
Ullervad, igenvuxet vid Marieäng ner mot bron Åvägen.
Förlängningen av Tegelvägen ut mot Tegelängen, hur länge ska det tillfälliga
avstängningsstaketet vara kvar?

2015-08-28

Tekniska

Vasavägen, många åker på gångfartsområdet. När det påpekas blir en del hotfulla.

Person som undrar om någon i kommunen som klippt gräset har tagit hand om
personens katt som ska ha hittats död längs Göteborgsvägen, vid Tempo.

2015-09-03

Tekniska

2015-09-13
2015-09-18

Tekniska
Tekniska

2015-09-21

Tekniska

2015-09-29

Tekniska

2015-10-08
2015-10-23
2015-10-25
2015-12-06

Tekniska
Tekniska
Tekniska
Tekniska

2015-12-14

Tekniska

2015-12-19

Tekniska

2015-04-01

Stöd & omsorg Beslut inom LSS har ej verkställts.

2015-05-06

Stöd & omsorg Klagomål på chefer inom socialtjänsten

2015-05-08

Stöd & omsorg Dödsboanmälan

2015-07-31

Stöd & omsorg Vill byta boende

2015-10-23

Stöd & omsorg Svårt att få tag i personal under telefontid

2015-12-02

Stöd & omsorg Ifrågasätter uträkning av frånvaroavdrag

Cykelväg utmed järnväg till Hasslerör, mycket bra med cykelväg men önskar att
kommunen kör med sopmaksin och tar bort de stora flisen som ligger i ytan.
Runstensvägen, ej färdigasfalterat efter fibernedläggning.
Svårt att komma ut och in i korsningen mellan Marieforsleden och Tegelvägen
eftersom det bara finns en väg in. Blir svårare när de nya huset blir klara då det är
flera som kommer att åka där.
Parkeringen vid förskolan kompassen, många parkerar framför så det är svårt att
ta sig in och ut med vagn eller cykel.
Önskemål om skateboardpark och annat för de lite ändre barnen som inte går på
lekpark
Björnmossegatan, i Hova, sönder skjutet av stenskott från stor gräsklippare.
Munkströmsvägen, hög hastighet i bostadsområdet i Ullervad.
Tidsstyrningen för julbelysningen måste vara felprogrammerad.
Cykelvägen som går nära Marieforsleden, ej sandad och och ingen belysning.
Personen har cyklat på en isfläck och skadat sig.
Träd på cykelbanan ellan Bergsgatan och Snickaregatan har blåst ner och hänger
över cykelbanan i ett annat träd.

2015-04-01
2015-10-12
2015-05-08
2015-06-01

Stöd & omsorg
Utbildning
Utbildning
Utbildning

Pappor ska ha samma rättigheter
Svårt att hitta information om förskolorna
Har anmält autogiro, tycker det är onödigt med brevutskick
Vill öka kompetensen hos skolpersonal gällande unga transpersoner.

