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Hej till er som styr i Olofströms kommun. När ska ni börja lyssna på
kommuninvånarna när man vill göra något förändra eller förslag förbättra för
kommuninvånarna så vi känner trygghet inom kommunen. När man skriver till er
så ofta slänger ni bort förslagen, kontakta inte eller pratar med dom som skriver
och vill ändra på något. Det verka så att ni inte bryr vad kommuninvånarna vill
eller ändra på något som är fel. Man undra ibland vem det är som bestämmer inom
kommunen som det är i dag sitter det några tjänstemän som bestämmer allt inom
kommunen kör över nämnder ofta tror man mera på dom utan att ha ett underlagg
eller undersöka saken man tror på tjänstemannen utan att han har undersökt hur
det ser ut eller varit på platsen där man vill ha förändring. Ofta så händer det att
också tjänstemannen säger att dom ska göra något åt det, men det händer inget
det går år efter år alltså man lurar kommuninvånarna för att få tyst på dom. Ni
som styr i kommunen måste lyssna på kommuninvånarna förslag det är ofta dom
som ser vad som behövs göras eller förändras. Kommuninvånarna vill att man
lyssnar på dom och att man känner trygghet inom kommunen och landsbyggden.
Det är några som jag tycker gör ett underbart jobb och som lyssnar på sina kunder
är OKTV dom är mycket trevliga tillmötesgående när man ringer och vill ha hjälp
med något dom ställer upp för sina kunder. Så heder åt dom som jobbar inom
OKTV där har övriga tjänstemän och politiker något att lära sig och ta efter.

Kenneth

Handläggare

Hej Kenneth!
Vi lyssnar alltid på våra kommuninvånares önskemål. Men precis som för alla andra så har vi
begränsat med pengar i vår budget och måste därför prioritera. Det kan därför ibland bli så
att önskemålen inte går att uppfylla.
Det är tråkigt att du inte är nöjd med vårt bemötande. Generellt sett är Olofström en bra
kommun att leva och bo i. Vi har höga betyg på våra verksamheter, inklusive gator och vägar.
När det gäller enskilda vägar så är det egentligen inte ett kommunalt ansvar. Dock har vi
tagit på oss att sköta dessa, trots att statsbidragen inte räcker till. Ett alternativ hade varit att
lämna över till samfälligheter som själva får underhålla sina vägar. Vi tror dock inte att detta
hade lett till en bättre vägstandard. Vi försöker göra det bästa av situationen, hålla en så god
standard som möjligt med de medel vi har och följa de riktlinjer som finns.
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