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Synpunkter eller förslag som du har:
Tycker att det är dax att rensa bort ogräs i korsningen
Kyrkhultsvägen/Övrebrogaran och ca 50 m ner mot byn. I korsningen finns
fina stensättningar som de senaste ca 10 åren varit täckta av gräs som nu
mera bara trimmas ca 2 gånger per år. Rensning längs kanten
cykelbana/väg/staket behöver också göras i hela korsningen. Det finns
ogräs som är 1 m höga. Tänker även på alla eklöv på Övrebrogatan.
Lövrensning av cykelbana har gjorts men löven ligger i drivor och när det
börjar blåsa är de på cykelbanan igen. Hade varit bra om de kunde samlas
upp.
Svar:
Hej !
Vi tycker också att det är dags för att snygga till lite längs med gatorna.
Som du skriver så har det varit lite eftersatt de sista åren och jobba fram
en bra struktur på var och hur vi ska göra med ogräs på ställen längs med
vägar är något som vi tittar på. Det kommer inte att göras något för tillfället
åt den stensättning som du hänvisar till utan vi tar krafttag till kommande år
och kommer testa olika metoder för bekämpningen av ogräset både här
och på andra ställen i kommunen.
Löv är alltid ett problem men sådan är naturen och något man får räkna
med. Vi samlar upp mycket löv generellt. Dock kan vi inte samla upp dem
överallt. Längs med våra gång- och cykelvägar sopar vi när löven fallit.
Därefter sker punktinsatser om löv tillkommit igen. Detta sker i begränsad
utsträckning, då vi närmar oss vintern och utrustningen ställs undan för
säsongen. Vi kommer att titta om en extra sopning behöver genomföras på
platsen.
Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
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