Förbättringspromenad Gunnebo 2016
Nr

Gata

Typ

Åtgärd

1

Badplats

Fritid

Ersätt badplatsen vid Puksäter med En annan
mer centralt belägen. Ortberget?

2

Badplatsen

Väg

Vägen dit är dålig och lerig. Körs sönder

Kommunen /
VMEAB

3

Räcke i vägen för snöröjningen

Kommunen /
SBE
Kommunen /
SBE

5

Bruksvägen/Västralu Väg
ndsvägen/Spjutgata
Brunksvägen Väg
Ringvägen
Centrum
Övrigt

6

Centrumvägen

Väg

7

Centrumvägen

Sly

8

Centrumvägen

Väg

9

Centrumvägen

Buskar

höga häckar i flera korsningar

10

Centrumvägen

Väg

Smidigare trafik om Centrumvägen blir
huvudled. Det är 7 korsningar som bussarn
abehöver passera, och några mes skymd sikt.

4

Räcken dåliga och trasiga
Dalringens hyresgäster slänger skräp i privata
fastigheters soptunnor
Vid korsningen mot Pionjärvägen. Ingen
trottoar, ojämt och risk för att snubbla
Ingång till fast Gunnebo 2:51 från
Centrumvägen, vems är skogen och skötsel?
Behöver röjas och klippas.
Dålig avrinning av regnvatten, vattenpölar
bildas och fryser på vintern på gång-cykelbana.
Dräneringsdike med makadam funkar inte,
dagvattenbrunnar behöver rensas.

Ansvarig

Kommentar
Kommunen äger visserligen ingen mark i vid
Ortberget, men vi ska titta på frågan om ni så
önskar.
Kommun är ansvarig för vägen fram till
parkeringen (uppe). Vi har bett
driftentreprenören att se över vägen inför
badsässongen.
Vi har ställt frågan till snöröjjarna om hur de ser
på detta.
Kan åtgärdas längre fram.
Detta är självklart fel.

Kommunen /
SBE
Kommunen /
SBE

Kan åtgärdas längre fram.

Kommunen /
VMEAB

Beställd och utförd

Röjning är beställd

fastighetsägar Som fastighetsägare har man ansvar att se till att
en
ens buskar inte hänger ut över trotoarer och
gator, och att det inte skymmer sikten i
korsningar.
Kommunen / Gatan har karraktären av huvudled och det kan
SBE
vara möjligt. Innan en eventuell förändring
behöver vi utreda hur trafiken ska fungera inne i
centrum.
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11

Centrumvägen

Väg

skiljeremsan mellan gång och cykelväg och
bilväg behöver ses över.
problem med parkering

Kommunen /
VMEAB

12

Dalsvägen

Parkering

13

Dalsvägen

Buskar

14

Väg

15

Dalsvägen mot
Ringvägen
Dammen

Fritid

16

Dammen

Väg

17
18

Dammen
Diskusgatan 1

Fastighet
Skräp

19

Folkets hus

Sly

Kommunens ytor vid korsningen sköts dåligt.

Gunnebo skola

Parkering

Kolla P-förbudsskylt, finns föreskrift?

Kommunen /
VMEAB
Kommunen /
SBE

20
21
22

Kallersnäsvägen
Karbyvägen

Fritid

Dåligt uppmärkt.
Sätt upp bänkar längs Karbyvägen

23

Lekplats

Fritid

buskar växer i staketet mot västrumsvägen.

Beställd och utförd

Gatuparkering är tillåten i området. Vi kommer
att skicka ut parkeringsvakten för att se över så
att reglerna som finns följs.
Behov av röjning. Grenar över vägen
fastighetsägar Som fastighetsägare har man ansvar att se till att
en
ens buskar inte hänger ut över trotoarer och
gator, och att det inte skymmer sikten i
korsningar.
Asfalten uppgrävd.
Kommunen / Entreprenören får titta på området.
VMEAB
Sätt ut bänkar
Kommunen äger inte marken. Vi har sökt bruket
för att få ok att sätta ut bänkar på deras mark.
Förslag på namn?
Är gång och cykelvägen kommunal från kröken Kommunen / Ja
vid dammen?
VMEAB
Korsvirkeshuset behöver snyggas upp.
Inte kommunens fastighet
Dräneringsränna för dagvatten otillräckling.
Kommunen
Skylt beställd. Kontroll av dräneringsdike
Dålig skötsel av tillhörande dräneringsdike i
och närboende beställd.
skogen, behöver rensas. Folk tömmer
trädgårdsavfall i skogen, skylt behöver sättas
upp att tippning inte är tillåten
röjning av busskage är beställd

Detta är inte kommunens mark. Gunnebo Ind är
kontaktade för att höra efter om det är ok.
Kommunen /
VMEAB

Kommer åtgärdas längre fram
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24

Lekplatsen

Fritid

det växer Gullregn vid lekplatsen

Kommunen /
VMEAB

25

Lilla Torget

Sly

Sly och buskar behöver röjas intill busshållplats

26

Lilla torget

Skräp

Sätt upp papperskorg

27

Pulkabacken

Fritid

Sätt ut grillplatser med bord och bänkar

28

Pulkabacken

Väg

gräs växer i sprickorna i asfalten på g/c-vägen

29

Pulkabacken

fritid

Lyset fungerar inte

30

Ringvägen

Parkering

Brist på parkeringsplatser i för Dalringens
hyresgäster gör att många parkerar på
Ringvägen, ibland på båda sidor. Pförbudsskyltar finns (kolla föreskrift),
respekteras inte

Fastighetsägaren har ansvar att det finns
parkeringsplatser till hyresgäster.
Parkeringsvakten gör besök i gunnebo för att
kontrollera, och har fått i uppdrag att komma
med förslag om p-förbud ska införas.

31

Ringvägen

Parkering

Förbjud gatuparkering på ringvägen 7-9 och
dalsvägen. Det finns andra perkeringar att
använda. Gatorna blir trånga speciellt på
vintern när plogbilen inte kommer år.

se punkt 31

32

Ringvägen

Skräp

Hundlatriner.

33

Ringvägen

Belysning

34

Skolan

Sly

35

Sportvägen

Väg

36

Stampen

Skylt

Lyktstolpar igenväxta. Kolla belysning runt
kröken i ringvägens förlängning.
Stigen mellan Gunneboc och Värkebäck
behöver röjjas och få nytt grus.
GC-väg är sprucken och övervuxen av gräs på
kanterna.
stylt felriktad

Kommunen /
SBE
Kommunen /
SBE
Kommunen /
SBE
Kommunen /
SBE

Kommunen /
SBE
Kommunen /
VMEAB

Ska vara bortplockat
Gunnebo 1:42 är inte kommunens fastighet men vi kan klippa lite i kanten…
Ska vara monterad
Bänkar beställt till backens nedre del och till
toppen.
Kommer åtgärdas. Det finns 4,5 miljoner kr om
året till ny asfallt i hela kommunen.
Kommer åtgärdas inför vintern

Papperskorgar är upsatta på flera ställen.

Röjning är beställd
Kommunen /
VMEAB

Kommer åtgärdas. Det finns 4,5 miljoner kr om
året till ny asfallt i hela kommunen.
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37

Vattentornet

Övrigt

38

Vattentornet

Övrigt

39

vattentornsbacken

Fritid

40
41

Veterangatan
Västrumsvägen

Belysning
Väg

42
43

Västrumsvägen
Västrumsvägen

Övrigt
Buss

44 Västrumsvägen
45
Västrumsvägen

46 Västrumsvägen

Övrigt
Sly

Väg

47 Västrumsvägen
48
Västrumsvägen

Väg
Skylt

49

Skräp

Övrigt

Kajor flyger in i vattentornet, galler för
ventilation saknas
Nedanförbacken, fyll med avlopsslam som i
backen.
Belysning finns, men tänds inte. Vore trevligt
under vintern då den används för pulkaåkning.

VMEAB

Meddelat
Inte aktuellt

Kommunen /
SBE

Kommer åtgärdas inför vintern

Lyktstolpes lampa är mitt inne i trädet.
Meddelat
Dåligt underhållen cykelbana längs med vägen Kommunen/tr Kan åtgärdas längre fram
och ut mot E22.
afikverket
brandpostskyltar visar fel
Räddningstjänsten är meddelad.
Vid godishuset står busshålplatsen mitt i
KLT
Vi har meddelat KLT detta. De instämmer i att
korsningen. När man kliver på/av måste man gå
hållplatsen inte är bra och att den måste
ut i diket.
åtgärdas.
Vore trevligt med en riktig välkomstskylt till
Gunnebo
I korsningen med centrumvägen står ett
äppelträd som skymmer sikten. Står den på
komunen mark bör den tas ner.
Vid folkets hus tar bilar "genvägen" över
cykelbanan till Kulgatan. Sätt pållarna närmare
varandra.
belysningen på GC-vägen är inte tillräcklig
Sitter flera reklamskyltar längst vägen. Har de
tillstånd?
Borde finnas en plats för trädgårdsavfall/ris

Kommunen /
SBE

Kommunen /
SBE
Kommunen/tr
afikverket
Kommunen /
SBE

Sätts odta upp på lokalt initativ. Önskar Gunnebo
en skylt så kan kommunen medfinansiera.
Nedplockning är beställd

Vi får titta på vad vi kan göra. Det går inte att
bygga bort alla dumheter.
Belysningen ska ses över.
Vet ej. Trafiikverkets väg, och därmed deras
ansvar att ta bort olagliga.
Erfarenheter från andra kommuner visar att
dessa platser ofta används för annan typ av
avfall än bara trädgårdsavfall.
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50

Övrigt

Övrigt

Gunnebo borde kunna ta sitt drickvatten från
Tjutingen.

Det är tveksamt om sjön har tillräcklig kapacitet
för att försörja samhället, kostnaden för att
bygga ett reningsverk skulle överstiga nyttan.
Det är inte heller önskvärt att använda sjöar som
vattentänkt.

51

Övrigt

Väg

Vi har alla ett ansvar att inte försvåra för
plogbilen.

52

Övrigt

Övrigt

53

Övrigt

Buskar

boende låter sina soptunnor stå ute på gatan
hela vintern, vilket gör att gatorna blir dåligt
plogade.
Sommarblommor önskas till infarten.
Bostadsbolaget kan kanske vattna.
- Generellt behov av slyröjning, hächar sticker
ut och träd hänger ut över trottoarer och gator

54
55

Övrigt
Övrigt

Skräp
Skyltar

Saknas papperskorgar och hundlatriner
En del vägmärken är slitna och behöver bytas ut

beställt och utfört

56

Övrigt

Fritid

ta tillbaka biblioteket

57 Övrigt

genomfört
beställt
avvisas

Fritid

Hundrastplats (framför vatentornsbacken)

SBE = Samhällsbyggnadsenheten
VMEAB = Västervik miljö och Energi,
kommunens driftentreprenör

Vi ska ta med detta i beställningen till i sommar.
Som fastighetsägare har man ansvar att se till att
ens buskar inte hänger ut över trotoarer och
gator, och att det inte skymmer sikten i
korsningar. Kommunen ansvarar för sin mark.

Finns intresse så kan kommuen stötta ett lokalt
initativ.

