Bilaga 3 – Sammanställning av svaren från respektive skola

Sammanställning Carl Johanskolan
1.

Vad tycker du är bra där du bor?

åk

7
Karlsborg:
Skogen och naturen
Lekplatserna
Campingen
Hockeyrink i Hanken
Mölltorp:
Fin badplats
Skolan
Forsvik
Göta kanal
Naturen
Vattnet
Bruket
Undenäs:
Naturen
Vattnet
Allmänt:
Nära till sjön och naturen
Skolan ligger centralt
Bra promenadvägar
Bra att man inte bor trångt
Bra utbud på matställen
Bra badplatser

åk

8
Mycket olika aktiviteter på fritiden, tex fotboll, simning, ridning
Långt till närmaste granne
Nära till vattnet
Nära till naturen
Kajakhuset vid dansbanan
Bra samhälle att växa upp i
Alla bor nära varandra
Lugnt och skönt
Bra badstrand
Mölltorp: Polisen bryr sig inte i Mölltorp, nära till affär, badplats och pizzeria
Det finns fina sjöar
Moliden
Fin badplats
Att kunna spela fotboll, vara med kompisar, spela golf, bada
Fotbollsföreningen
Nära till vänner
Nära till allt
Nära till crossbanan
Många pizzerior
Det är inte så mycket trafik
Bensinmack
Nära till affär
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Biblioteket

åk

9
Karlsborg:
Bra förbindelser
Lugnt och fridfullt
Mölltorp:
Nära till allt
Trevligt folk, helt enkelt en mysig liten by
Undenäs:
Trevligt ställe att bo på
Lugnt och skönt
Allmänt:
Nära till sportaktiviteter samt till matvaruaffärer
Nära till vatten, bad på sommaren is på vintern
Nära till kompisar och till skolan
Sommaren!
Nära vatten
Inga stora vägar
Skogen
Långt från skolan
Få aktiva poliser
Nära affärer
Många restauranger
Många caféer
Lugnt att bo här
Många militärer
Det är lagom stort
Fin natur och sjöar
Många bussar
Mycket att göra på fritiden
Det är nära till det mesta
Bra med mataffärer
Vättern
Värmegarage
Hockeyrink i Hanken
Fotbollsplan

2.

Vad tycker du inte är bra där du bor?

åk

7
Karlsborg:
Renare vatten
Trafiken genom byn
Dåliga busstider och kommunikationer
Sorgligt att F6 försvann
Mölltorp:
Dåligt underhåll av vägar
Forsvik
Dåligt underhåll av badplatserna
Undenäs:
Inget för ungdomar att göra på fritiden
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Allmänt:
Dåligt shoppingutbud, för få ungdomsaffärer
Järnvägen - antingen rusta upp eller göras om till cykelväg
Mer kollektivtrafik behövs (inom kommunen, till Hjo, till Skövde)
För få övergångsställen
Dåligt plogat vintertid
Finns för lite olika ungdomssporter
Finns för lite av stora evenemang, typ festival
Finns ingen ishockeyhall
Att inte skolungdomar har fri kollektivtrafik

åk

8
Inget café i Mölltorp
Ingen belysning från F6 till Kråk
Aktiviteter centrerade till Karlsborg
Inget basketlag
Personalen på kommunkontoret. De prioriterar pengarna. Fel!
Ingen buss till Ombo öar
Mer aktiviteter vid Ombo öar, t ex vattenrutchkana och restaurang
Att tågrälsen inte utnyttjas. Köp in rälscyklar!
Att vi får skolkort för buss. Vore bättre med fritidskort i kombination.
Vattnet är ofta snuskigt, glas i sanden, ingen brygga
För få affärer
Dåliga vägar
Inga gym
Grus på vägen ända till juni
Dyrt i ICA-butiken i Mölltorp
För lite att göra
För långt till golfbanan
För lite öppettider överallt
Det är för lätt för ungdomar att få tag på alkohol, snus och cigaretter
För få poliser
Att alla under 20 år som bor i Mölltorp och har moppe har trimmat.
Bussen är dyr
Inte så många bor där jag bor, bara gamlingar
Långt till kompisar
Finns inget förutom en liten affär och en mack
Det är långt att cykla till och från skolan

åk

9
Dyrt att åka buss
Lite att göra om man inte sportar
Ingen buss mellan Forsvik och Mölltorp
För få affärer
För få aktiviteter
Bussarna
Skolan
För få vinteraktiviteter
Tråkiga rondeller
Dyra och få bussar och att man inte kan betala med kontanter
Skolan, mer praktiska saker samt roligare skolgård
Inte mycket att göra
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Inte många sporter
Kass bio, inte uppdaterade filmer
Dåliga vägar
Att järnvägen är nedlagd
Kanalbron sköter inte tiderna
Allt är dyrt i affärerna
Snöröjningen
Att de hugger ned skogen
Om man bor i Granvik är man fast
Pensionärerna uppskatter inte ungdomar
Ingen tvål på toa
Dåligt att tågrälsen är borta
För många turister på sommaren
Skolan är i dåligt skick och maten är dålig
Ingen affär i Norra skogen
Dåliga busstider
Dåligt med nöjen och shoppingställen
Dåligt vägunderhåll
Finns inte mycket att göra på vintern
Nybygget på Hästboudd dåligt
Dåligt med aktiviteter för ungdomar
Ingen innebandyklubb
För få ställen där man kan betala bensin kontant
Dåliga öppettider på ICA i Undenäs

3.

Vad skulle du vilja ha för att det ska bli bättre där du bor?

åk

7
Renoverad hockeyrink
Hockeyrink i Södra skogen
Musikskola
Konstgräsplan
Finare vägar i Mölltorp
Bättre cykelvägar i Karlsborg o Mölltorp
Fler trottoarer i Undenäs
Fiket öppet på vintern
American football
Bowlinghall
Fler övergångsställen
Järnväg med trafik
Bättre och fler cykelvägar
Ungdomsaffärer
Ishall, åtminstone tak och vindskydd
Mer bio, tidigare spelningar ger mer publik
Fler olika sporter med tränare
Mer nya faktaböcker på biblioteket
Fler gäststugor i Tiveden
Bygga ut Moliden
Cykelbana till Mölltorp
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åk

8
Få internet i skolan
Internetcafé, gärna i Mölltorp
Bowlinghall på Hästboudd
Utnyttja Karlsborgsbanan för tåg och liknande
Flytande studsmatta till Ombo öar
Mer och större marknader på sommaren
Paintball i kommunen
Dekorera rondellen snyggare, speciellt på sommaren.
Föreningar där det inte bara går ut på att man ska tävla
Ett lugnt ställe att plugga på
Ett aktivitetshus
Mer affärer
Ett gym
Fler poliser
Inga cigaretter i affären
Inget systembolag
Att poliserna kollar trimmade moppar oftare (5 ggr per år)
Sandbotten vid badplatsen, Kyrksjön i Mölltorp
Mer öppettider överallt
Större bad
Mer toaletter nattetid
Att bussarna går oftare
Billigare buss
Fler ställen att vara på
Bättre replokal
Fler aktiviteter
Fler lokaler att hyra
Närmare till kompisar
Busskort vintertid till de som bor i Norra skogen

åk

9
Mer pengar till skolan
Billigare bussbiljetter
Organisera aktiviteter efter skolan, t ex musik och dans
Cykelbanor efter järnvägen
Fler affärer
Aktivteter typ bowling, paintball och laserdome
Finare rondeller
Mc Donalds
Bättre skolmat
Större idrottshall
Tennisbanor
Willys
Bättre busstrafik med lägre priser
Bättre fritidsgård
Mer pengar
ICA i Forsvik
Fler affärer
Tåg
Bättre skolmat
Bättre skollokaler
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Bättre skolmateriel
Skoluniform
Varm väntkur vid bussen
Sluta att hugga ned skogen i Norra skogen
Varmare skola
Bättre badplats med hopptorn
Rena Bottensjön från skräp
Mer strand
Mer papperskorgar och toaletter
Förbättra Stenkällegården
Lättare att ta sig till andra ställen tex med tåg
Solstolar på stränderna
Bussar Karlsborg-Hjo
Fritidskort ska gälla före kl 16
Gratis taxi till folk under 18 år inom kommunen
Matställen i Norra skogen
Hopptorn vid campingen
Fixa fotbollsplanen i Norra skogen
Fixa Karlsborgsparken eller riv den, kan det bli en grillplats?
Ishall
Fler restauranger såsom Mc Donalds
Fler affärer, t ex kläder
Fritidsgård med generösa öppettider, även helgöppet

4.

Vad tycker du är bra av det du kan göra på din fritid?

åk

7
Fotboll
Ridning
Kan bada överallt
Kabyssen
Skogen
Skidspår
Bra sportföreningar
Kabyssen kvällar
Simhallen, Moliden
Hyra film på biblioteket

åk

8
Spela dator
Rida
Friidrott
Fotboll
Segla
Paddla
Simma/bada
Skridskor
Springa
Golf
Idrotten
Umgås med vänner
Köra cross
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Bra träningsbana på Moliden
Åka till Liseberg
Spela innebandy
Skjuta luftgevär
Inget
Allt

åk

9
Nära till bad
Nära till skog och friluftsliv
Moliden fungerar bra
Moliden
Badstränder
Sportföreningar och sportaktiviteter
Kabyssen
Närhet till vatten
Åka moped
Spela fotboll
Bada
Rida
Stenkällegården
Det finns mycket att göra tack vare sjöarna
Köra båt och cross
Kabyssen
Idrottsevenemang
Bra fik (Nymans)
Sibylla
Många pizzerior och andra matställen
Kabyssen när den är öppen
Nära till skog och mark
Hockeyrinken
Spår att gå och springa i
Många badplatser

5.

Vad skulle du vilja ha för att din fritid ska bli bättre?

åk

7
Pengar
Ungdomsgårdar
Ishockeyklubb
Musikskola
Kabyssen - längre öppettider
Utöka kollektivtrafiken
Gratis kollektivtrafik
Gocart
Paintball
Laserdoom
Dansstudio
Squashplan
Tennisklubb och fixa till de banor som finns
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åk

8
LAN-lokal i Mölltorp
Paintball
Guidade turer i gamla sjukhuset
Äventyrsbad
Musikskola med studio och mixerbord
Större ridhus
Vit sand med fin botten
Crossbana i Karlsborg
Laga gamla byggnader
Klippa buskar
Aktivitetshus
Mer affärer
Ett gym
Inget
Bättre löpspår
Bussar till Brevik och golfbanan
Köra bil
Gratis bacon varje fredag
Vet inte
Någonstans att träffa vänner så att man slipper vara hemma hos någon
Mer aktiviteter
En båt
Fotbollsplan nära Svanvik/Hanken
Fler bussar Undenäs-Karlsborg
Mer aktiviteter

åk

9
Se fr 2
Busstrafik norrut
Internetcafé
Mc Donalds
Paintball
Laserdome
Bättre tider på Kabyssen
Skateboardpark
Bättre badhus
Bättre gym
Bättre ställen att "hänga" på
Generösare öppettider på Kabyssen
Renovering av Kabyssen
Fler fotbollsplaner
Gratis buss eller billigare bussresor för ungdomar upp till 18 år
Ungdomar ska kunna åka gratis buss inom kommunen
Mer pengar från kommunen till ridklubben
Musikhögtalare utomhus som på sommaren kan spela musik
Fler biofilmer
Kommunen ska stå för körkort till alla ungdomar
Större och bättre fritidsgård
Fler aktivitetsmöjligheter, t ex bowling
Gratis buss inom kommunen
Mc Donalds
Fler shoppingställen
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Skateboardpark
Gratis crossbana
Äventyrsbad
Äventyrsbad
Inhägnade hundgårdar
Folkpark
Inhägnat område för motorfordon

6.

Finns det bra ställen att gå, cykla eller färdas på annat sätt på?

åk

7
OK
På vintern är det inte så bra
Cykelbana till Mölltorp

åk

8
Nej
OK cykelbanor i Mölltorp och Karlsborg sommartid. Vintertid för mycket snö.
Ja
Nej, inte till/från golfbanan
Ja, men gör vägen större till Karlsborg
Vissa ställen, borde bli fler
Ja, annars går men en egen väg
Ja, men fler bussar och billigare
Ja, men gör vägarna större
Vet inte

åk

9
Ja, men lite beroende på var man bor
Cykelvägen från Hanken och strandpromenaden är bra
Cykelbanan Karlsborgs centrum
Ja, många bra ställen
Det finns inga bra cykelvägar utanför tätorten tex till Mölltorp och Forsvik
Ja, fina cykelbanor i naturen
Ganska bra
I Mölltorp är det dåligt med trottoarer och cykelbanor
Trångt på kanalbron
Bra cykelväg Karlsborg-Svanvik
I Undenäs måste man gå och cykla vid vägen

7.

Finns det ställen där det känns otryggt att vara/färdas … ?

åk

7
För mycket tung trafik genom Karlsborg
Konstig lutning på cykelbron
Dåliga övergångsställen Storgatan-Mellangatan
Mycket trasiga gatlampor
Väg 49
Dåligt upplyst vid Kyrksjön i Mölltorp (fotbollsplanen)
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Otryggt att ta sig över till Hanken (väg 49)
Det behövs ett övergångsställe vid Kanalhotellet
Fler övergångsställen på Storgata/väg 49
Bättre belysning vid busshållplatser utmed väg 49
Ev fler farthinder på väg 49
Vid reningsverket är det mörkt
Belysning vid strandpromenaden vid hamnen i Norra Skogen
Svårt med sikten vid rondellen, bullerplanket. Lösning: plexiglas
Svårt att ta sig fram med cykel vid rondellen

åk

8
Vägen upp mot Gräshult saknar belysning
För mycket trafik Karlsborg-Undenäs, Karlsborg-Mölltorp
På vissa ställen i Norra skogen behöver buskar och träd klippas för bättre sikt
Vet ej
Bussarna
Nej
Vägen till och från golfbanan
Löparspåret
Ja
Ja, där det inte är upplyst
Övergångsstället vid början av mellangatan

åk

9
Att cykla mellan Karlsborg och Mölltorp
Gamla Mölltorpsvägen (Karlsborgsvägen) är mörk
Cyklar mellan Mölltorp och Karlsborg
Infarter och korsningar vid 49:an
Dålig sikt vid/runt olika platser
Mer gatubelysning på småvägar
Cykelbana utmed campingen samt vid pulkabacken i Norra skogen är dåligt upplysta
49:an Karlsborg-Svanvik
Västra vägen, bilarna kör fort
49:an Karlsborg-Mölltorp
Bilarna kör fort i Norra skogen, fler hastighetskontroller
För mycket skog och mörker
Man blir jagad av alkoholisten i Norra skogen
Lastbilar kör som "dårar" genom Karlsborg
Nej
För mycket lastbilar på 49:an
Att cykla mellan Karlsborg och Mölltorp är direkt farligt
Kanalbron
Övergången mellan Strömbron och centrum är svår
Svårt att ta sig över vägen vid kyrkan i Undenäs

8.

Vad tycker du behövs för att det ska bli tryggare och bättre att ta sig till
olika ställen i kommunen?

åk

7
Cykelbanor mellan Karlsborg och Mölltorp, Forsvik,Undenäs
Mer kollektivtrafik
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Tåg
Skotta bättre på trottoarerna
Lättare att pendla

åk

8
Lampor på vägen ut mot Gräshult
Cykelbana Karlsborg-Undenäs
Gör Karlsborgsbanan till cykelväg om den inte ska användas till tåg.
Laga gamla byggnader och klippa buskar
Vettiga personer
Fler poliser
Poliser
Andra vägar
Lägre hastigheter
Fler trottoarer
Inget
Älgstängsel
Fler cykel- och mopedbanor
Vet inte
Fler cykelbanor längs med vägen
Vet inte
Ta ner träd för bättre sikt
Vet inte
Vet inte, eventuellt gång- och cykelbanor
Vet inte

åk

9
Fler cykelbanor/vägar och bättre belysning
Fler cykelvägar
Fler bussar/tåg
Bättre sikt i korsningar
Billigare kollektivtrafik
Fler upplysta cykelvägar
Fler taxibilar
Ungdomar i Norra skogen borde också få busskort
Fler övergångsställen
Billigare bussar oftare
Det är bra som det är
Cykelbana till Mölltorp
Fler övergångsställen
Fler trottoarer, cykel- och gångbanor
Säkrare passager med t ex blinkande "herrgårman"
Bredda kanalbron

9.

Är det något annat som du tycker är viktigt för att Karlsborg ska vara ett
bra ställe att bo på?

åk

7
Lokaler för ungdomar att vara i
Biokvällar
Satsa på turismen
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Satsa på skolorna
En fungerande fritidsgård

åk

8
Affär i Forsvik
Fixa till skolan, den är ofräsch med dålig mat
Följa mobbingplanen, inte bara skriva den
Flytta till Mölltorp
Ta bort systembolaget
Fler konserter sommartid
Bussar till golfbanan
Beachfotbollsplan
Dekoration i Karlsborgs centrum
Nej
Nej
Fixa alla saker som faller ihop
Vet inte
Nej
En stor park som man kan gå till för att ta det lugnt
Nej
Nej

åk

9
Många vill flytta härifrån och flytta tillbaka senare
Arbetet bestämmer var man bor
Inom- och utomhuspark för skateboard
Finns det bra cykelvägar, tåg och bussar blir allt bra!
Skattefritt
Större och fler campingplatser
Att bli trevligt bemött
Varför ska man bygga om Moliden när man inte ens kan tvätta händerna med tvål efter
toabesök i skolan
Mer busstrafik
Gör inte Carl Johanskolan till en 4-9-skola
Fler aktiviteter och nöjen
Fler lägenheter
Satsa på att hålla skolan fräsch, engagerade lärare
Ta hänsyn till det rörliga friluftslivet
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Sammanställning Strandskolan
1.

Vad tycker du är bra där du bor?

åk

1
Nära till vatten
Nära till skogen
Det finns hus
Det går att ha sällskapsdjur
Det finns kompisar när och bra grannar
Det finns ett badhus
Det finns vilda djur nära
VI har en skola
Det är nära till skolan
Det finns polis
Det finns mat och klädaffärer

åk

2
Skolorna är bra
Det är inte stor trafik
Det finns badhus
Skolorna ligger inte nära stora vägen
Vi kan återvinna
Vi tänker på miljön
Sjöutsikten
Skogarna
Fästningen
Affärer, fik och kanalkiosken
Att man kan gå själv till en kompis för att det inte är så mycket trafik
Att vi har en crossbana

åk

3
Nära till sjön
Lugn trafik, lekplats nära
Inte så mycket trafik
En bra skog, ett bra fritidsområde
Lite trafik
Inte mycket bilar
Klätterträd
Skogen är nära, badmöjligheter, lekplats
Cykelvägar, nära till skolan, lite trafik

åk

4
Naturen
Nära vatten
Fina badplatser
Gott om plats
Nära till landet
Barnvänliga bad
Göta kanal
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Skola ligger centralt
Inte mycket trafik

åk

5
Fästningen med museum för turister
Naturen både för turister och för invånare
Närheten till vattnet

åk

6
Nära vatten
Lite trafik

2.

Vad tycker du inte är bra där du bor?

åk

1
För mycket skräp på gatorna
För mycket trafik genom Karlsborg
De har tagit ner för mycket träd och några bryter grenar på träden
Det finns för lite klädaffärer
För få lekparker som behöver anpassas för större barn. Det är för mycket småbarnsgrejor nu.

åk

2
Det är glas och skräp i hela Karlsborg
Att skolorna inte har mycket pengar
Det skräpas ner i naturen
Man plockar inte upp hundbajs
Ingen tågstation
Det finns ingen kommunal musikskola
Det finns inte skola i Norra skogen
Stora barn måste få tillsägelse också
För få leksaksaffärer
Finns inge zoo
Det finns tjuvar
Finns för få pulkabackar

åk

3
Lite för nära kyrkogården
Det är livsfarligt att få över 49:an, bilarna kör för fort.
För lite utrymma för lek
Grusar dåligt på vintern.
Grannarna spelar hög musik
Kör som galningar med bilar
Plogar dåligt
Sågar ner för många träd
Sätt upp 30-skylt
Snöhögar mycket trafik och halt
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åk

4
Tåget är borta
Kör för fort
Dålig snöröjning
Inte mycket affärer
Allmänna fotbollsplaner saknas
Dålig sophantering i Åsen
Saknar fartkameror
Carl Johanskolan ser tråkig ut

åk

5
Det finns inget shoppingcentrum
Ingen djuraffär
Skolan behöver målas om invändigt, mer färgglatt
Det finns ingen musikskola

åk

6
För lite fotbollsplaner
Vattenrutschkana bör finnas
Hopptorn vid badplats
Bättre lekparker
Borde få bygga kojor och cykelstigar i skogen (kommunen tar bort)

3.

Vad skulle du vilja ha för att det ska bli bättre där du bor?

åk

1
Vattenrutschkana i badhuset
Ett spelhus
Äventyrsbad
Djungelhus
Mer träd där man kan bygga kojor
Ishall
Bollhav
Bättre gator, de är håliga och trasiga

åk

2
Öppna tågstationen
Fler affärer med kläder, godis, leksaker och spel
Zoo
Lek- och busland
Bowlingbana
Bokaffär
Badhus i Norra skogen
Mer teaterföreställningar
Go-cartbana
Kommunal musikskola
Fler gatlampor
Vattenland
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åk

3
Sakta ner farten på 49:an, Smedjegatan och vid Konsum
Bättre bryggor
Mer lekmöjligheter, lekparker
Bredare vägar
Bowlinghall
Bättre klätterställningar

åk

4
Fler affärer
Bättre badstrand med brygga
Terrängbana med cykel
Skatebana

åk

5
Marknad, torgdag på lördagar
Bättre belysning på lilla vägen i Norra skogen ner mot Skackasundet och på några småvägar i
villaområdet

åk

6
Mer att göra på fritiden
Fritidsgård
Innebandylag
Mer ridvägar

4.

Vad tycker du är bra av det du kan göra på din fritid?

åk

1
Att kunna rida på ridskolan
Spela handboll
Bada i badhuset och sjön
Shoppa i affärer
Vara ute och leka och cykla
Spela ishockey - Hankens hockeyrink
Bra med skidspår i Norra skogen (lilla vasaloppet mm)
Spela fotboll

åk

2
Scouter
Ridning
Cross
Sy
Dans
Friidrott
Simning
Att man kan cykla
Orientering
Handboll
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Fotboll

åk

3
Handboll
Fotboll
Friidrott
Simma
Fiska
Cykelmöjligheter
Nära att kunna handla
Nära till Moliden
Bättre pulkabackar
Kunna träna
Cykla och bada
Spela golf

åk

4
Moliden
Natur och skog
Båt
Ridning
Bad och simning
Minigolf
Fotboll

åk

5
Agilitybanan på brukshundsklubben
Hockeyrinken i Hanken
Fotbollsplan
Moliden, simhallen
Minigolfbanan, området vid kanalen
Vatten för fiske

åk

6
-

5.

Vad skulle du vilja ha för att din fritid ska bli bättre?

åk

1
Ishall
Mer affärer
En hög, brant rutschkana
Ett äventyrsbad
En bättre lekpark
En hoppborg
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åk

2
Musikskola/spela instrument
Rutschkana i badhuset
Äventyrsbad
Volleyboll
Innebandyskola
Cykelramp
Spelhall
Schackturnering
Hundläger
Studsmatta
Låna häst o vagn

åk

3
Allt är bra
Shoppingcenter
Bättre ishockeymöjligheter

åk

4
Musikskola
Aktiviteter för mindre barn
Bågskytte
Skridskohall
Fler parkbänkar

åk

5
Fler affärer
Ishockeyhall
Äventyrsbad
Bowlinghall
Crosstadium
Ridskola
Spelhall
Brottningshall
Streetdans

åk

6
Bowling
Musikskola

6.

Finns det bra ställen att gå, cykla eller färdas på annat sätt på?

åk

1
-

åk

2
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Ja

åk

3
Bra ställen

åk

4
Ja, cykelbanor och sådant finns

åk

5
Ja

åk

6
-

7.

Finns det ställen där det känns otryggt att vara/färdas … ?

åk

1
-

åk

2
PREEM
OK Q8
Strömbron
Vid busshållplatserna på Parkvägen
Rondellen
Hultet
Övergångsstället vid biblioteket
Storgatan vid ICA
Vid Hankens Livs

åk

3
Riksväg 49
Bättre belysning på vissa ställen
Bilarna stannar inte vid övergångsställen
Dåligt med belysning vid norra rondellen
Hög hastighet med bilar vid Södra och Norra skogen
Vägbulor önskas
Fartkamera önskas

åk

4
På en del ställen är vägbanan gropig
Stigar i Södra skogen saknar belysning (Viggenvägen)
Lampor vid Moliden är trasiga och behöver lagas
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åk

5
Man får stå länge vid övergångsstället vi biblioteket
Samma som ovan gäller för övergången mellan industriområdet och Hanken
Långtradare borde förbjudas på Västra vägen förbi skolan samt på Mellangatan
Det nya bullerstaketet vid vcampingen är felbyggt, är ingen sikt. Vi krockar med dem som
kommer från andra hållet.
Det borde vara ett övergångsställe mellan Molidens parkering (vid Kärleksstigen) och
parkeringsplats utanför Södra Torget.

åk

6
Cykelväg till Mölltorp

8.

Vad tycker du behövs för att det ska bli tryggare och bättre att ta sig till
olika ställen i kommunen?

åk

1
-

åk

2
Fler poliser och poliskontroller
Fler trafikljus
Bättre och fler cykelbanor
Att man inte får köra motor i skogen
Fler övergångsställen
Bredare cykelvägar

åk

3
Fler övergångsställen, tryckknappar så att bilarna stannar
Lägre hastighet i byn
Trafikljus
Vägbulor

åk

4
Asfalt
Städa upp banvallen och gör en cykelbana till Mölltorp

åk

5
-

åk

6
Bättre busshållplatser
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9.

Är det något annat som du tycker är viktigt för att Karlsborg ska vara ett
bra ställe att bo på?

åk

1
-

åk

2
-

åk

3
Fler trottoarer
Grusa mer på vintrarna
Större badhus med spa, bubbelpool, mer lekmöjligheter
Ett akvarium under vattnet på Moliden
Utebassäng
Mer soptunnor vid Pingstkyrkan och större badmöjlighet där
Mer utedass och fräschare vid Breviks badplats
Större ridhus

åk

4
Fina restauranger
Nära till sjön
Fin natur
Göta Kanal
Kommer bort från trafiken
Bra skolor
Dagis
Sevärdheter (Karlsborgs fästning)
Bra skolmat
Fina somrar

åk

5
-

åk

6
Fler bussar till Undenäs och andra ställen
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Sammanställning Forsviks friskola
1.

Vad tycker du är bra där du bor?

åk

F-klass
Att det finns kompisar där
Att det finns bra vänner och bra vägar (Norra skogen)
Att jag har skog nära (Forsvik)
Att jag har nära till min kusin
Snälla grannar

åk

1
Nära skolan
Nära till sjön
Nära till grannar
Nära till skogen
Nära till kompisar
Kan cykla
Kompisar
Kan ha djur hemma
Granne med min bästa kompis
Kul på skolan, bor nära skolan

åk

2
ej svarat

åk

3
Bra att det finns en ungdomsgård i Undenäs
Mycket i Karlsborg fast det är litet
Bra med aktiviteter i Tiveden
Bra restauranger mm

åk

4
Nära till affär i Undenäs
Många lekplatser i Karlsborg
Bra med affär i Hanken
Bra med lite trafik i Forsvik

åk

5
Karlsborg:
Cykelbanorna
Bra trafik
Badplatserna
Forsvik:
Bra badplatser
Känner sig trygg
Mölltorp:
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Bra badplats
Bra affär
Undenäs:
Fotbollsplanen
Plogar bra på vintern

åk

6
Att man kan vara ute och leka
Många idrottsaktiviteter
Skridskobana i Hanken
Nära till allt
Många badstränder

2.

Vad tycker du inte är bra där du bor?

åk

F-klass
Det finns inte kompisar i närheten (Forsvik)
Inte så rolig lekplats i Forsvik
Inte så många kompisar i närheten

åk

1
Tjuvar har varit där
Mycket mopeder
Långt till kompisar
Hästarna rymmer
Dåligt plogat på vintern

åk

2
ej svarat

åk

3
Mycket tung trafik
Sjögräs vid stranden i Forsvik
Skräpigt vid busshållplatser

åk

4
Inga "lekande-barn"-skyltar i Undenäs
Ingen belysning i Gräshult

åk

5
Svanhult: Dåligt plogat, håliga vägar
Parkvägen: Stora snövallar som gjorde att man inte kunde gå var som helst.
Åna: Dåliga vägar, stora hål
Karlsborg: Det körs moped på cykelvägen
Polisen jobbar dåligt
Finns inget att göra
Ingen affär i Forsvik
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åk

6
Ingen bowlinghall
För få butiker
För lite att göra

3.

Vad skulle du vilja ha för att det ska bli bättre där du bor?

åk

F-klass
Fler saker på Norra skogens lekplats
Fler gungor i Forsvik

åk

1
Ha kvar macken i Undenäs

åk

2
ej svarat

åk

3
Stradskolans mål behöver nät
Fixa tennisplan i Forsvik

åk

4
Fler asfalterade vägar i kommunen
Bowlinghall
Fixa tennisplan i Forsvik

åk

5
Karlsborg: Bowlinghall och fler klädaffärer
Undenäs: Välutrustad lekplats
Svanhult och Marnäs: Bättre vägar
Lek- och busland
Svartfjällsviken: Bygg brygga med hopptorn

åk

6
Asfalt på småvägarna
Bowlinghall
Cykelpark
Fler butiker för unga
Att få läsa spanska i åk 7

4.

Vad tycker du är bra av det du kan göra på din fritid?

åk

F-klass
Leka med kompisar
Cykla
Spela fotboll
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åk

1
-

åk

2
ej svarat

åk

3
Hip hop-kurs i motorgården
Många affärer öppet

åk

4
Hip-hopkurs i Motorgården
Fotbollsplan i Forsvik

åk

5
Cykla
Spela TV-spel
Rida
Köra cross
Bada
Simma
Ungdomsgården i Undenäs

åk

6
Fotboll
Skytte
Kompisar
Friidrott
Simning
Innebandy
Handboll
Cykla
Ridning
Judo
Cross

5.

Vad skulle du vilja ha för att din fritid ska bli bättre?

åk

F-klass
Simskolan

åk

1
-

åk

2
-
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åk

3
Satsa på barnen
Fotbollsmål i Höghult

åk

4
Satsa på barnen
T ex militäraktiviteter för barn
Isbana

åk

5
Hockeyrink i Undenäs
Bowlinghall
Kiosk med glass i Undenäs
Öppna handel vid campingen (gamla Ekorren)

åk

6
Bättre samarbete mellan BK Trix och MBAIF
Tjejhandboll

6.

Finns det bra ställen att gå, cykla eller färdas på annat sätt på?

åk

F-klass
Ja

åk

1
-

åk

2
-

åk

3
Bra cykelbana
Nära till natur och vatten

åk

4
Inte bra asfalt på trottoarerna i Karlsborg
Bra i Forsvik
Fler cykelbanor i skogen i Forsvik

åk

5
Cykelbanor i Karlsborg
Cykelväg i Undenäs
Skogen
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åk

6
Nej
Det borde finnas cykelbana Karlsborg-Forsvik
Det borde finnas cykelbana Karlsborg-Mölltorp
Cykelbanan Karlsborg-Svanvik borde fortsätta minst till Stjärngrillen

7.

Finns det ställen där det känns otryggt att vara/färdas … ?

åk

F-klass
-

åk

1
-

åk

2
-

åk

3
Finns knappt några cykelbanor i Undenäs
Snabbare sopning av gator efter vintern
Se Gräshult
Rensa brunnarna
Militärerna kör fort på vanliga vägar och det är onödigt att köra med stridsvagnar på vanlig väg
Riva det tomma huset vid Unnebo

åk

4
Mycket lastbilstrafik i Undenäs
Bilar åker nära trottoaren i Karlsborg
Dålig belysning i Gräshult

åk

5
Forsvik - kör för fort
Ingen cykelbana Forsvik-Karlsborg
Grusvägarna i Norra skogen är dåligt upplysta
Fartdårar i Karlsborg

åk

6
Vägen Svanvik-Forsvik
49:an från Svanvikskorset och norrut
Vägen Brevik-Tibro
Smedjegatan
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8.

Vad tycker du behövs för att det ska bli tryggare och bättre att ta sig till
olika ställen i kommunen?

åk

F-klass
-

åk

1
-

åk

2
-

åk

3
Reparera dåliga vägar
Många struntar i hastighetsskyltar på 49:an
Fler poliskontroller

åk

4
Fartkameror i Karlsborg

åk

5
Cykelbana Karlsborg-Forsvik
Fartkameror
Farthinder
Fler poliser
Trafikljus

åk

6
Vägbulor på Smedjegatan
Fler och bättre cykelbanor och gångvägar

9.

Är det något annat som du tycker är viktigt för att Karlsborg ska vara ett
bra ställe att bo på?

åk

F-klass
En vattenrutschkana
Lite mer saker i badhuset, bubbelpool, virvelvind, äventyrsbad
Fler bryggor
Hopptorn vid Hankens badplats

åk

1
-
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åk

2
-

åk

3
Göra något trevligt i norra rondellen, t ex en miniatyrmodell av fästningen

åk

4
Affär i Forsvik
Mötesplatser i Näs
Gör om Moliden till ett äventyrsbad

åk

5
Flygplan i södra rondellen
Bowlinghall
Fler aktiviteter i simhallen (rutschkana)

åk

6
Äventyrsbad
Innebandyklubb
Skate- och cykelpark
En park med bänkar
Bussar på söndagar
Låt skolbusskortet ska gälla även på fritiden
Utomhuspool vid Moliden
Fritidsgård för åk 4-6
Fritidsgården ska ha öppet även på helgerna
Fler sopkorgar i kommunen
Större vägskyltar i Rosendala
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Sammanställning Mölltorpskolan
1.

Vad tycker du är bra där du bor?

åk

1
Man kan bada och det finns rent vatten att dricka.
Det är inte krig.
Man kan sola, det finns fin utsikt.
Tyst på nätterna
Bra kompisar
Grannar
Nära till mataffär

åk

2
Inte så mycket trafik.
Kyrksjön, hopptorn, lekpark, pulkabacke, ridskola, skolskogen.
Bra barnaktiviteter, skolan, fritids, förskola, skolgården.
,Atervinning, affären, biblioteket, kyrkorna, . pizzeria.
Tyst på morgonen.
Frisör, ambulans, handelsträdgård, bilfirma.

åk

3
Vi har nära till nästan allting.
Nära till något bra tex skola, hästar, pizzeria.
Nära till skogen och sjön.
Nära till sjön, skolan, skogen, affären.
Vi är helt nöjda.
Bra cykelställen.
Det är fint i Mölltorp, nära till allt, fint och nära Vättern.

åk

4
Vi har en bra skola.
Många fotbollsplaner, fina skogsområden.
Det finns en bra skola! Vi har väldigt bra som har Kyrksjön.
Bra och mysigt med mkt skog, bra med 2 gräsfotbollsplaner.
Det finns en lekpark som man kan leka i.
Många bussar, Brevik, Vättern, allt, kunna cykla på bra ställen, Mölltorp

åk

5
Pizzeria, ICA, pingis, skytte, fotboll i Mölltorp.
Vi kan ha hund och häst, fina skogar, svamp, bär, frukt, bra växtlighet.
Nära till sjön, man kan vara ifred, fin utsikt och härliga lekskogar! (i Mölltorp)
Bra badplatser, fina promenadvägar, fin skolgård.
Bra att husen inte ligger tätt.
Bra att Mölltorpskolan finns!
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åk

6
Att det finns ett stall i närheten. Att det finns en fotbollsklubb här.
Att vi har en mataffär, badplats, frisör här i Mölltorp.
Att skolan finns. Det är bra att SKUM* finns.
Att Moliden finns.

* SKUM Svenska kyrkans unga i Mölltorp

2.

Vad tycker du inte är bra där du bor?

åk

1
Fult hus i korsningen vid järnvägen. En del springer in där, farligt!
Det finns tjuvar.
En del kör bil för fort.
Avgaser från bilar.

åk

2
En del kör för fort.
Rutschkanan i lekparken är borta.
En del skräpar ner.
En del tar inte upp hundbajset.

åk

3
Inte så fina cykelvägar och inga cykelhopp.
Ölburkar över allt.
Grannarna är dumma!
Komposten, fontänen om sommaren, för mycket prat på skolgården.
Jag vill ha en fotbollsplan hemma i Nolkärr och en pol.
Syskon och grannar
Bor långt från kompisar, långt till skolan.
Mycket ormar, mycket bajs från hundar.

åk

4
Riv gamla cykelaffären, den ser bedrövlig ut när man kommer in i fina Mölltorp.
Cafe eller fin park på platsen där cykelaffären varit.
Några kör som fartdårar. Blä att bo • pålandet.
Vill gärna ha "badsaker" som t.ex. rutschkana och nya toaletter.
Ungdomar klottrar och förstör saker.
Vill ha ett köpcentrum i Karlsborg med sportbutiker. ..
Att det inte är lampor i el-ljusspåret.
Det finns ingen crossbana, ingen "glassgubbe" vid Kyrksjön eller i Brevik
Många klottrar på containrarna vid affären.
Inga klädaffärer, ingen riktig fotbollsarena på Mölltorps lP.

åk

5
Trafik, kör för fort.
Att ungdomar förstör saker.
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Det finns ingen/för lite gatubelysning.
Ingen gång och cykelväg till Karlsborg. Så vi kan minska utsläppen.
Att vi inte har någon ramp. (Skateboard?)
Ölburkar
Att det ligger hundbajs överallt.
Ingen piercing och tatueringsaffär.

åk

6
Att det inte finns cykelbana; Brevik-Mölltorp-Karlsborg
Det finns lite att göra i Mölltorp.
Skolmaten är blä! (Tycker vi)
"Främmande föremål i skolmaten i Mölltorp. I Karlsborg med?
Att de tog bort klätterställningen i lekparken.
Inga andra affärer än ICA.
Att det inte finns många roliga saker på skolgården.
Ingen cykelramp, inget café, ingen spellokal att träffas i.
Vi vill ha olika sorters energidrycker.
Renovera omklädningsrummen vid badplatsen

3.

Vad skulle du vilja ha för att det ska bli bättre där du bor?

åk

1
Riv skruttiga huset vid järnvägen.
Bättre luft
Stranden vid nybyggda huset behöver ett båthus.
Billigare i affären
Att inte slåss.

åk

2
En klätterställning med rutschkana.
Läktare och kiosk vid nya fotbollsplanen.
Alla ska vara snälla.
Polisstation, fartkameror.
Inget skräp
Leksaksaffär
Damm, badhus

åk

3
Ha ett stall, en crossbana och en cykelbana
Grannarna ska inte slänga ölburkar överallt.
Större lekpark och cykelbana*
Jag vill ha en renare skola och en cykelbana* i Mölltorp.
Bättre cykelbana* närmare Mölltorp och i olika höjder
En till flytbrygga med hopptorn vid badplatsen
Roligare saker på gården
Billigare i affärerna
Crossbana i Mölltorp och cykelbana* i Mölltorp och Brevik
* Cykelbana=lek, hopp, spex
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åk

4
Glassbar vid Kyrksjön på sommaren
Ett café, fler affärer så som det var förr!
Minigolfbana i Brevik och i Mölltorp
En fotbollsplan till samt en inomhusfotbollsplan
Bio i Mölltorp
Crossbana i Mölltorp och cykelbana* i Mölltorp och Brevik
Fritidsgård för ungdomar
En häst i min trädgård
En half-park och en fotbollsaffär

åk

5
Ett Kabyssen för låg- och mellanstadiet
Cykelväg** till Karlsborg
En crossbana och ett naturreservat i Mölltorp
Agilityställe
Mer sporter
Affärer; ridsport och kläder
Ramp för skateboard, cykel och inlines
Drickaautomat
Fritidsgård på eftermiddagen för äldre elever

åk

6
Lägg mer pengar på skolmaten.
Café i Mölltorp
Cykelväg** Brevik-Mölltorp-Karlsborg
Ishall
Cykelramp
Renare miljö
* Cykelbana=lek, hopp, spex
** Cykelväg=för transport

4.

Vad tycker du är bra av det du kan göra på din fritid?

åk

1
Spela fotboll, cykla, åka rollerblades, åka skateboard.
Fiska, åka båt, cross, köra 4-hjuling.
Leka med kompisar, spela TV-spel.
Måla
Köpa pizza.
Följa med andra till jobbet.

åk

2
Leka med kompisar.
Gungor, rida, pyssla, simma.
SKUM, Nyingsport.
Cykla, bugga, orientera
Sångkör
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Fotboll
Basket

åk

3
Rida, cross, fotboll och leka fritt.
Ta hand om djur, köra cross, cykla, retas och se på TV
Att rida och spela fotboll -inget mer.
Att köra cross, fotboll, cykla, pingis, rida, orientering, kompisar, skytte, husdjur måla.
Att vara med djuren, spela fotboll vara med kompisar, vara med kusiner, köpa kakor.
Rida i skogen, cykla j skogen.
Gå i skogen med djuren, leka med djuren.

åk

4
Bra att man kan gå ut utan att vara rädd.
Bra med två gräsfotbollsplaner.
Bra att man får använda skolans idrottshall.
Mtp; bra ställen att cykla på.
Mtp. Man kan rida på MRS. Ridhus (MRS)
Bra badplatser
Brevik; man kan cykla och gå
Kunna cykla över allt man vill.
Kunna spela fotboll när man vill.
Att man kan spela fotboll när man vill på Mölltorps IP.

åk

5
Dans, friidrott, fotboll, handboll, pingis, bada, volleyboll, cross, cykla.
SKUM (Sv. Kyrkans unga i Mtp.).
Orientering, basketplanen. Tennisplanen.
Pizzerian i Mtp.
Lekplats, fotbollsplanen, gympasal
Fiska, skogen, rida (ridvägar)

åk

6
Cykla, rida, spela fotboll, skytte, simma
Bada
Aka skateboard, åka inlines
Spela dator

5.

Vad skulle du vilja ha för att din fritid ska bli bättre?

åk

1
Experimenthus typ Balthazar.
Scen Badhus i Mölltorp.
Bollhav
Dansskola med blandad dans.
Leksaksaffär i Mtp.
Godisaffär i Mtp.
Bowlinghall
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åk

2
Teaterskola
Cykelbana*
Crossbana
Zoo
* Cykelbana=lek, hopp, spex

åk

3
Bättre badplats.
En crossbana i Mölltorp
Ut och cykla och rida barbacka.
Mer ridning, köra cross, fotboll och pingis.
Ha närmare till skolan.
Att få vara med kompisar oftare.
En klädbutik i Mölltorp och en Buttericksaffär, djur- och godisaffär.
Vi tycker ingenting.

åk

4
Längre fritid, cykelväg mellan Mtp och Brevik och Mtp-Kbg.
Shoppingcentrum, fler affärer.
Fotbollsmål med hela nät.
Cykelramp vid grusgropen och hopp.
Högre staket vid lekparkens fotbollsplan.
Mölltorp en crossbana, Brevik en I glassaffär.
Mer leksaker i alla lekparkerna.
Kaniner, hästar, katter och rnycket rnera djur.

åk

5
Cykelväg Mölltorp-Karlsborg
Fritidsgård/samlingsplatsi Mtp för ungdomar att träffas på och äta.
Glasskiosk vid stranden.
Godiskiosk i Mölltorp.
En ramp.
Ett dataställe att träffa sina kompisar på.
Öppet längre på Fredens.

åk

6
Ett högre och stadigare hopptorn vid badplatsen.
Cykelramp
En dataaffär
En klädaffär
Lamporna vid el-ljusspåret, är de på? Kan man sätta på dem?
En trampolin vid badplatsen.
Laga hålen i vägarna!
Cykelväg
Få skjuta raketer.
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6.

Finns det bra ställen att gå, cykla eller färdas på annat sätt på?

åk

1
Ja

åk

2
Lekparken
Elljusspåret
Trottoarer
Småvägar
Skolskogen

åk

3
En ny cykelbana någonstans.
Ja, det tycker vi.
Mjuka ridvägar, hård asfalt.
Cykla på Garpabanan och rida.
Ännu bättre vägar.
Skogen crossbana, vägen berg.
Fordon: Epa-traktor, häst, bil, cross, mc. 4-hjuling. Allt annat.

åk

4
Trafiken är bra och det finns bra ställen att gå och cykla på.
Ja, det finns bra cykelvägar.
Ja, jättemånga, japp ©
Vi vill ha en cykelväg av asfalt på järnvägen till Karlsborg.
Vill ha cykelväg till Brevik från Mtp.

åk

5
Bättre grusvägar
Bättre trottoarer

åk

6
Ja, det finns det. Fast det borde finnas en cykelbana Brevik-Mtp-Kbg

7.

Finns det ställen där det känns otryggt att vara/färdas … ?

åk

1
För lite lampor i Svärtebäcken.
Mycket trafik på Forsviksvägen
Mycket trafik på Karlsborgsvägen.
Cykelväg i stället för järnvägsspår till Karlsborg.

åk

2
Småvägarna i samhället som ej har trottoar känns otrygga.
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Vid järnvägsövergången
Vissa kör moped på gångvägarna.

åk

3
49:an kanske inte är bra.
Vi tycker att det är nästan ok överallt.
Sänk hastigheten pågamla Karlsborgsv. Snälla.
Lekparken, cykelbanan, 49:ans övergångsställe, Hiovägen.
v. 49 och gamla Karlsborgsvägen är det mycket trafik på, annars är det lugnt.
Alla vägar tycker vi ska bort.

åk

4
Vi tycker det är läskigt om det kommer en bil och stannar och vill locka in oss med godis.
Gamla cykelaffären är läskig, ser ut att rasa ihop.
När man cyklar under gamla cykelaffärens balkong tror man den ska rasa.
Lite för det är för dåligt upplyst i Brevik och Mölltorp.
Mer lampor vid Kyrksjön. Lampor på fotbollsplan.
Mer poliser på kvällar då det är VÄLDIGT många ungdomar som kör för fort.

åk

5
Att cykla till Karlsborg på 49:an.
Många cyklar över 49:an vid Lilles, många bilar kör för fort där
Dåligt upplyst då man cyklar på gamla Karlsborgsvägen.

åk

6
På kvällen: lekparken, kyrkogården, det röda trähuset vid återvinningsstationen/järnvägen i
Mölltorp
Där det inte finns gatlyktor på kvällen.

8.

Vad tycker du behövs för att det ska bli tryggare och bättre att ta sig till
olika ställen i kommunen?

åk

1
Cykelväg i stället för järnväg.
Skyltar med lekande barn.

åk

2
Cykelbana Mtp-Kbg.

åk

3
Cykel och gångbana vid stora vägen till Karlsborg. Kanske järnvägen.
Lastbilar, bilar och bussar ska visa mer hänsyn.
Vi vill ha bättre cykelvägar.
Det ska finnas poliser överallt. Mer poliser på kvällarna.
Väggupp på stora vägen och gamla Karlsborgsvägen
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Fler övergångsställen
Mer upplysning överallt

åk

4
Köra saktare, att alla ska få gå över övergångsställena innan bilarna kör.
Alla bilister ska stanna om det stå någon vid övergångsställena.
Fler poliser som håller koll på kvällarna i området.
Öppna tågstationen och stäng ner frissan.
Cykelbana från Brevik till Mölltorp.
Fixa vägarna i Mtp.
Köra saktare, "lekande barn"

åk

5
Fler cykelvägar Kbg-Mtp.
Cykelbana av gamla järnvägen.
Färre ölburkar.
Dåligt med belysning på vägarna.
För mkt hundbajs på vägarna som ingen plockar upp.

åk

6
Bussar till Hjo
Tåg
Cykelväg till Karlsborg
Speglar så man ser om det kommer bilar i kurvor
Cykelvägar

9.

Är det något annat som du tycker är viktigt för att Karlsborg ska vara ett
bra ställe att bo på?

åk

1
Fler militärer
Fler leksaksaffärer

åk

2
Skateboardramp
Fler affärer

åk

3
Inga läxor
Sluta mobba
Mer belysning!
Färre fartdårar!
Färre folk som dricker alkohol. Mer övervakning.
Renare i Mölltorp tack!
Nej, ingenting mer.
Att det ska finnas gratis kakor 365 dagar om året.
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åk

4
Nepp
Fler affärer som i Kbgfast i Mtp.
Fler fotbollsplaner, en cykelbana.
Shoppingcenter i Karlsborg NU!
Bättre fotbollsarena på Mtp lP.
Riv cykelaffären och bygg H&M, Lindex eller KappAhI!
Bättre fotbollsnät i målen vid Mtp lP och Mtp-skolan.

åk

5
Cykla mera -ej bil.
Att det ska finnas mycket aktiviteter för barn t.ex. ramp
Galleria

åk

6
Asfaltera järnvägen Karlsborg-Skövde.
Laga saker som gått sönder. .
Rätta till lekparken (Kyrkparken) i Mölltorp
Laga lamporna i Mtp.
Fixa husen vid korsningen som håller på att rasa ihop (Mtp).
Laga gatorna.
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