Synpunkt
Ämne
Önskar byggnation på ödetomter. Frågan är om de är Boende

Ort
Skruv

attraktiva. Läget!
Sjönära tomter behövs. Tomter som är attraktiva ska

Boende

Skruv

säljas dyrt.
Dåligt underhållna lägenheter. Ska rivas eller antingen Boende

Skruv

rustas upp.
Folkets hus är viktigt. Samlingspunkten i samhället.

Boende

Skruv

Trygghet är viktigt
Barnomsorg och skolan viktig
Viktigt med färdiggrävt fiber och fjärrvärme.
Miljö (håll ordning och klipp gräs)
Ta vara på det speciella
Förslag: Byt kommunens slogan! Vad vill vi på riktigt?

Boende
Boende
Boende
Boende
Boende
Boende

Skruv
Skruv
Skruv
Skruv
Skruv
Skruv

Vad har vi att erbjuda på riktigt?
Bra grannar så man känner sig trygg.

Boende

Skruv

Boende
Boende

Skruv
Skruv

Boende

Skruv

Kallt i lägenheterna i Ekehus - 18 grader

Boende

Kosta

Närhet till service och till arbete viktigt för att byta

Boende

Kosta

boende
Landmärke för Glasriket

Boende

Kosta

Trevlig utemiljö
Nära till affären
Bra infrastruktur med tåg och bussar
Finns inte ens taxi i kommunen
Sjötomter
Nya bostäder:
Ej glasbruksområdet
Sjönära
Byarna
Se över Kajvägen 8, Ljuder Sockenråd
Bra boende:
Service, affär, ungdomsaktiviteter, apoteksombud,
paketutlämning, spel, föreningsliv
Tågstopp, busskommunikation under helger
Krösatåget
Vacker bygd, välskötta fastigheter
Lessebohus underhåll av fastigheter
Karta över tomma hus för förhyrning
Blandat boende unga/gamal

Efterfrågar marklägenhet eller boende med hiss i

Boende

Kosta

Villaboende idag - saknar marklägenheter

Boende

Kosta

55+ boende
Närhet till handel och service viktigt

Boende
Boende

Kosta
Kosta

Stigande villapriser är positivt
Bra boende:

Boende
Boende

Kosta
Kosta

Vid sjöarna
Extra intressanta platser i kommunen att bygga vid är Boende

Kosta

Kosta nära kommunikationer och affär (flera inlägg)

Markplan
Nära affären

vid sjöarna (flera inlägg)
Trygghet och säkerhet viktigt
Fler aktivteter för barn och ungdomar

Boende
Boende

Kosta
Kosta

Öka informationen om sophantering och sortering

Boende

Kosta

Närhet till service och affärer viktigt

Boende

Kosta

Vanvårdade hus dåligt för marknadsvärdet (flera

Boende

Kosta

inlägg)
Finns ej lediga lägenheter i Kosta. Fler bostäder

Boende

Kosta

Boende
Boende

Hovmantorp
Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

behövs för alla typer av grupper.
Hyresrätter behövs!
Förslag: att bygga olika typer av bostäder vad det
gäller standard för att få ner kostnaderna/ månad. För
att skapa fler möjligheter.
Bra boende:
Läget: bra läge – dvs kan vara olika. Sjönära, nära till
skog och det kan vara nära till service
Utemiljön runt de boenden som byggs.
Tänka på att skapa naturliga mötesplatser som tex
sittplatser.
Att man har blandade typer av boendeformer.
Bostadsrätter, hyresrätter, villor

Boende

Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Bo centralt är bra. Nära till service. Viktigt att priserna Boende

Hovmantorp

Bra lägen:
Ormeshaga
Gamla brandtornet – för ett flervåningshus.
Högersidan om Säterivägen – bygga blandad
bebyggelse.
Spelar roll för boende:
Läge avgör, närhet till kommunikation
Kostnad för boendet
Trygghet
Skolor
Barnomsorg
Hus-tomter ska ej vara för täta. Det ska finnas
utrymme för trädgård.
Storgatan 98A: Svårt att kommain. Det saknas
dörrknapp och ramper. Det är också svårt vid
tandläkarhuset. (flera inlägg)

inte blir för höga.
Kultur är viktigt och att man satsar på kultur ser alla

Boende

Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Boende
Boende

Hovmantorp
Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Demensboende i Hovmantorp behövs. Finns på övriga Boende

Hovmantorp

åldrar som gör att folk och ungdomar stannar kvar.

Ett bra boende ska ha ett förråd, garage och stor
trädgård plus nära till naturen/skog plus nära till sjön.

Kallt på Bore, nu 21 grader.
Ett bra boende är lagom storlek på villatomter och
nära till service, affär
Extra intressanta platser för boende är centralt

orter.

Viktigt med boende:

Boende

Hovmantorp

Idag bromsar ekonomin -> är man äldre kan man inte Boende

Hovmantorp

Nära centrum, äldre ska kunna gå till affärer
Minst en trea behövs när man ska sälja villan
Bore är ett bra boende
Kommunikationer till Växjö
Skolan -> Pendling från högstadiet kan avskräcka

räkna med värdestegring
Hyresrätter med rimliga hyror 4-4,5 tusen i månaden

Boende

Hovmantorp

Boende
Boende

Hovmantorp
Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Boende

Hovmantorp

Service
Viktigt med fungerande camping

Boende

Lessebo

Attraktiva tomter
Fler affärsidkare
Vid flytt blir det idag bostadsrätt

Boende
Boende
Boende

Lessebo
Lessebo
Lessebo

Golvvärme bra för boende
Vi trivs i området
Gemenskap, bra grannar är viktigt

Boende
Boende
Boende

Lessebo
Lessebo
Lessebo

Butiker och mötesplatser viktigt
Nära naturen viktigt
Viktigt att kunna lämna bilen hemma

Boende
Boende
Boende

Lessebo
Lessebo
Lessebo

för en trea
trygghetsboende
Förutom bostaden:
Aktiviteter
Föreningsliv
Trygghet
Platser att bygga på:
Sjönära
Ormeshaga
Abbakuse
Tollstorp
Bra boende:
Äldre är trygghet
bra kontakt med grannar
Tillgänglighet
Naturskönt
Kommunikationer
Föreningslivet

Centrala lägen och naturnära lägen bra

Boende

Lessebo

Sysselsättning för ungdomar viktigt

Boende

Lessebo

Skapa fler aktivitetsytor
Trygghetshöjande aktiviteter behövs

Boende
Boende

Lessebo
Lessebo

Förslag om lekplats vid Folkets hus

Fritid

Skruv

Fritidsgård saknas i Hovmantorp. Det ska bli öppet på Fritid

Hovmantorp

lördag/söndag och på kvällarna. (flera inlägg)

Dålig busstrafik till Ljuder under sommaren

Kommunikation

Skruv

Önskvärt med tågstopp
Dåliga förbindelser
Kommunikationer till orten viktigt

Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation

Skruv
Skruv
Skruv

Önskar busshållplats vid Furugården

Kommunikation

Skruv

Bussturer/tider är dåliga. Detta gäller även för

Kommunikation

Kosta

koppling till tåg.
Fungerande tågstation viktigt
Bra med tågförbindelser till Köpenhamn

Kommunikation
Kommunikation

Lessebo
Lessebo

Inventera de statyrer som är med i broschyren. Ide är Kultur

Kosta

att ha faddrar till varje staty eller kulturhistoriskt
minne
Skolan fungerar bra med bollar som hämtas.

Skola

Skruv

Det dröjde med platser i skolan
Skola
Dörr byttes inte efter inbrottet
Skola
Skolan är jätteviktig för att det ska vara bra att bo i en Skola

Skruv
Skruv
Skruv

kommun. Kvalitet, ordning och reda! Det känns som
om Bikupan är på väg åt fel håll tyvärr. Har försökt
framföra åsikter men inte fått gehör. Hurdan skola vill
vi ha?
Förslag: Distriktssköterska mobil en gång i månaden

Social

Kosta

Hög stenkant vid cykelvägen vid järnvägstunneln,

Trafik

Skruv

Kajvägssidan

Måla övergångsställen på Storgatan

Trafik

Hovmantorp

Trottoar och cykelväg på Storgatan slutar vid

Trafik

Hovmantorp

Västergatan
Planskild korsning järnvägen mot Ormeshaga

Trafik

Hovmantorp

Cykelväg behövs
Dålig väg vid skolan
Målade streck vid parkering och gångväg vid skolan

Trafik
Trafik
Trafik

Skruv
Skruv
Skruv

(vid stationen?)
Färg vid övergångsställen behövs på Mejerigatan

Trafik

Skruv

Var ska perrongen (vid stationen?) vara?

Trafik

Skruv

Det ligger en hög på Östra infarten

Trafik

Skruv

Hål i gatan vid Åkerby
Början på Kronoparksvägen, den asfalterade vägen

Trafik
Trafik

Skruv
Skruv

Trafik

Skruv

Trafik
Trafik

Kosta
Kosta

Trafik

Hovmantorp

Trafik

Hovmantorp

genom samhället.
Ojämna trottoarer utmed Kårlandavägen till

Trafik

Hovmantorp

Västergatan
Lillgatan ut på Västergatan har ej väjningsplikt

Trafik

Hovmantorp

Cykelutbildning behövs, NTF och Barn- och utbildning Trafik

Hovmantorp

behöver göras.
Farthinder på Stationsgatan
Det ska vara 30 kilometer i timmen i hela tätorten

Trafik
Trafik

Lessebo
Lessebo

Erbjud inhägnad parkering

Trafik

Lessebo

behöver fixas. Bilarna tar mycket stryk
Orolig för snöröjningen nu i vinter. Förra året var det
en gång det dröjde ett helt dygn innan det plogades.

Rydvägen i dåligt skick
Förslag: Cykelväg till Transjö (gamla riksvägen)
Felparkerade bilar utanför ICA. Skyltar bör sättas upp.
(flera inlägg)
När utfarten vid Skolgatan/riksväg 25 stängs behöver
trafiken på Norrgatan bevakas då den kan bli mer
intensiv. Se över hastigheten, max 30 km i timmen
vore bra. Ha även beredskap för ökad trafik totalt sett

Bättre väg mellan Ormeshaga och Hovmantorp

Trafik

Ormeshaga

Suggor vid plats (kolla upp stavningen på platsen)

Trygget

Kosta

För hög hastighet
Högt ljud från mopeder nattetid

Trygghet
Trygghet
Trygghet

Hovmantorp
Hovmantorp
Hovmantorp

Likaså storgatan efter järnvägen mot fotbollsplanen

(Facebook)

och ormesaga. Många kör som tokar! Trots att det är
40km/h
På Storgatan i Hovmantorp från Askungen och neråt

Trygghet

samhället kör många för fort i båda riktningar. Skulle

Hovmantorp
(Facebook)

inte vara fel med någon form av farthinder.

Tycker folk redan kör bra vid 30-sträckan i Kosta, som
sagt så finns det andra områden i större behov.
Lägg pengarna på vägen mellan Kosta o Lessebo
istället. Så trött på att ha folk som ligger i röven på än,

Trygghet

(Facebook)
Trygghet

Kosta
(Facebook)

de e inte 120.
Buskörning runt om Folkets hus samt fortkörning på

Kosta

Trygghet

Skruv

Hög hastighet på Storgatan
Tung trafik till Skruvia
Det är farligt att mötas i tunneln. Det kör även bilar

Trygghet
Trygghet
Trygghet

Skruv
Skruv
Skruv

och A-traktorer där.
Speglar behövs i järnvägstunneln (flera personer

Trygghet

Skruv

påpekar detta) Finns även kartskiss bifogad.
Det springer lösa hundar på elljusspåret. En skylt om

Trygghet

Skruv

detta)
Anmälan till kommunen tar tid. Det är dålig belysning i Trygghet

Skruv

tunneln under järnvägen.
Fortkörning på Storgatan. Jag upplever att varannan

Trygghet

Skruv

Storgatan.
SSAM kör vänstertrafik
Kommunbilar kör på cykelvägar
Mopedkörning på vissa ställen behöver ses över -

Trygghet
Trygghet
Trygghet

Kosta
Kosta
Kosta

minska farten till exempel med farthinder
Jobba mer med kommunikation och trygghetsfrågor.

Trygghet

Kosta

Storgatan. A-traktorer oftast. Yrkestrafiken är värst.

förbud behöver sättas upp. (flera personer påpekar

bil kör för fort. Yrkestrafiken kör nästan alla för fort.
Kommunens bilar är bland dem sämsta. Jag bor på

Polis, kommun med flera

Tryggheten är en viktig faktor för ett bra boende

Trygghet

Kosta

Kameraövervakning kopplat till skadegörelse

Trygghet

Kosta

Öka tryggheten genom mer belysning plus kameror

Trygghet

Kosta

plus skyltar och tavlor
I Hovmantorp cyklar (och även kör bil) många på fel

Trygghet

Hovmantorp

sida av vägen. De cyklar även på alla trottoarer, även

(epost)

de som inte är skyltade som kombinerad cykel- och
gångväg.
Det får inte vara någon skadegörelse på parkerade

Trygghet

Lessebo

bilar
Utvandrarbygden mer marknadsföring. Kan vi få hjälp Uppleva

Skruv

med en ny folder. Vi har pengar och foto.
Utveckla vandringsleder, möjligheter att ta sig fram

Uppleva

Skruv

med cykel från utgångspunkt Grimsnäs.
Marken vid nya tunneln under järnvägen ej skött.

Övrigt

Skruv

En offentlig toalett vid Konsumparkeringen behövs

Övrigt

Lessebo
(Wexnets

Hög arbetslöshet i kommunen
Övrigt
Dålig kommunikation mellan Wexnet, Trafikverket och Övrigt

mässa 18/9)
Skruv
Skruv

kommunen
Saknas fjärrvärme i brandstationen. Linjer till

Övrigt

Skruv

brandstationen
Den raserade marken bakom bryggeriet måste lösas. Övrigt

Skruv

Förslag: Fri hyra till affären i två år

Övrigt

Skruv

Dålig logga "Lätt att komma hem" fungerar inte i Skruv Övrigt

Skruv

Dålig dialog mellan kommun och region

Övrigt

Skruv

Viktigt att mejl diarieförs
Om återvinningsstationen ska vara kvar behövs mer

Övrigt
Övrigt

Skruv
Skruv

Övrigt

Skruv

Övrigt
Övrigt

Skruv
Skruv

belysning och asfalt
Sanering av bensinmacken på Östra Infarten behövs.
Eventuellt om kommunen köper tomten
Dåligt med hål i grönområden
En regnbågsflagg vid kommunhuset. Vi ska väl inte
vara som Sölvesborg

Affär (inte kommunens ansvar men viktigt)

Övrigt

Skruv

Staket till skolgården i Skruv, det gamla är nerrivet.

Övrigt

Skruv

inget har hänt
Brist i information gällande sophämtning

Övrigt

Kosta

Fjärrvärme i hela Hovmantorp! (flera inlägg)

Övrigt

Hovmantorp

Industriområden och företag ska synas från riksvägen. Övrigt

Hovmantorp

Utskick av kommunnytt är bra och viktigt (man får en

Övrigt

Hovmantorp

Övrigt

Hovmantorp

Övrigt

Hovmantorp

Övrigt
Övrigt

Lessebo
Lessebo

Det har tagits fyra kontakter från medborgare men

inblick i det som händer i orterna, alla fyra). Kan
företag annonsera?
Gamla växthusen i Hovmantorp har trasiga
fönster/rutor. Det behöver ses över och det påverkar
brandmiljö och priset på grannfastigheter.
Redovisning önskas av SSAM av hur mycket som går
till återvinning av det vi lämnar in (sopor)
Simhall behövs
Bättre information om medborgardialog behövs.

