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Synpunkter eller förslag som du har:
Dålig halkbekämpning i Vilshult. Hur kan det vara så att g/c vägar i
Olofström är snö- och halkfria kl. 9 på morgonen medan det bara är plogat
på trottoarerna och halt kl. 19 på kvällen samma dag? Ingen
halkbekämpning utförd så man får gå mitt på vägen för att ha något fäste.
Ska vi behöva köra in till Olofström för att ta en promenad eller löparrunda
om kvällarna? Inte första gången vi blir ignorerade. Sist fick jag svaret att
personalen inte ansåg att det behövdes halkbekämpning. Då hade det varit
minus om kvällarna och blöta vägar. Det blir halt när vatten fryser. I
Olofström är det fart på personalen så fort det blir nån minus och är lite
blött. Då ska det minsann halkbekämpas. Jag vill inte vara en gnällig jävel
men lite kan ni anstränga er för oss som bor lite utanför. Att bara köra och
sanda mitt på vägen, medborgarvägen, är ju ren lathet eller snålhet. Detta
hände sist det var snö och halt. Så en meter på var sida var ogrusad. Jag
vet att det är fler som tycker som jag och jag hoppas att de också skriver
till er.
Svar:
Hej !
Vi tar till oss av kritiken och har diskuterat den med våra entreprenörer för
snöröjning. En arbetsförändring har genomförts för Vilshult och Kyrkhult,
när det gäller snöröjning av trottoarerna.
Anledningen till att det är snö- och halkfritt i Olofström och Jämshög är för
att vi får göra en prioritering. Samtidigt så är det GC-vägar som körs i
Olofström och Jämshög som är prioriterade. Trottoarer halkbekämpas eller
snöröjs generellt inte, även om de är i Olofström. Vi gör dock undantag i
Kyrkhult och Vilshult när det gäller trottoarer.
Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
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