Karlsborgs
kommun

Sammanställning visionsträffar utifrån insatsområdena
Vid de fyra träffar som har genomförts i Undenäs, Forsvik, Mölltorp och centrala Karlsborg
har deltagarna suttit i grupper och diskuterat Karlsborgs styrkor, svagheter och tankar kring
vad som behöver satsas på för framtiden. Resultatet av dessa diskussioner har delats in utifrån
de olika insatsområdena som finns angivna i handlingsplanen. Det som inte passade in i något
av insatsområdena har samlats under rubriken ”Fler tankar”.
Insatsområde Boendemiljö
-

Varierat boende såsom radhus.

-

Barnfamiljer är noga med sitt val av boendeort. Därmed viktigt att behålla och ha bra
kvalitet barnomsorg och skola i Mölltorp.

-

Små lägenheter till yngre saknas i Mölltorp. Hur är det med det tomma huset som AB
Karlsborgsbostäder äger på Järnvägsgatan?

-

Fler lägenheter och radhus för de som inte är intresserade av hus och trädgård.

-

God social service

-

Erbjud mark för att bygga seniorboende. (Ex. Rapp)

-

Alla typer av boende behövs. Det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan
olika boendetyper.

-

Brist på lägenheter med hiss

-

Skapa boende för alla åldrar!

-

Flytta industrier och kommunal verksamhet från fina lägen

-

Karlsborgs sjöstad utmed Bottensjön

-

Strömmen; ”Smögenmiljö”, såsom radhus direkt på brygga

-

Flerbostadshus med sjöutsikt

-

Behov av tomter är väl tillgodosett

Insatsområde Kommunikationer
-

Är avgörande för samhällets utveckling

-

Bra boende med möjlighet att jobba på andra orter

-

Bra pendlingsmöjligheter

-

Bussförbindelse Jönköping-Örebro

-

Anpassad trafik alla veckodagar utifrån antal resande

-

Skolungdomar i Mariestad har svårt att pendla

-

Fråga först Undenäsborna innan en busstur dras in (enkät?)

-

Bussturerna måste samordnas bättre med tågtrafiken
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-

Vad gäller vid anropsstyrd trafik? Vilka områden gäller?

-

Cykel- och gångvägar mellan kommundelarna

-

Kommunikationer i allmänhet är viktigt för att binda ihop kommundelarna.

-

Problem med genomfartstrafiken

-

Taxi

-

För Karlsborgs utveckling är riksväg 49, Skövde-Askersund, viktig.

-

Säkra cykelvägar

-

Taxirörelse

-

Bättre kommunikationsmöjligheter för studerande i Mariestad

-

Tågförbindelser till utbildningsorterna.

Insatsområde Upplevelser
-

Vattnet och fisket; turistsatsning, stugby vid sjön, fisketurism

-

Badbuss från Skövde

-

Bra cykelvägar

-

Rikt föreningsliv en styrka för Mölltorp.

-

Linbana

-

Båtuthyrning

-

Dykning

-

Barnpassning till turister

-

Utökad turistservice

-

Hålla efter badstränder

-

Papperskorgar

-

Sommaröppet på Moliden

-

Vildmarksupplevelser för barn

-

Uthyrning av cyklar

-

Utformning av turistinformationen

-

Släktforskningspaket

-

Utveckla jakt

-

Vattnets betydelse – stor resurs i ett europeiskt perspektiv

-

Tysta zoner, mörka områden

-

Porten till Tiveden

-

Samordning kulturkalender

-

Förlänga turistsäsongen

-

Quick-stop vid Billströmmen

-

Välkomnande attityd
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-

Turism även vintersäsong

-

Utöka gästhamnsplatser mellan kanal och camping

Insatsområde Karlsborgs centrum
-

Bygga ihop centrumdelarna

-

Fler affärslokaler

-

Problem med genomfarten

-

Aktivitetshus i centrum

Fler tankar:
-

God social service

-

Visa boendet online, interaktivt

-

Utvecklingsklara industritomter, färdiga för etablering

-

Kortare handläggningstider/snabbare beslut vid företagsetableringar

-

Matställe som också kunde distribuera mat till de äldre (Undenäs)

-

Lokal till frisör (Undenäs)

-

Hur använda Unnebo, t ex hur få loss för att starta/köpa

-

Stimulera unga till att bli företagare, ex sommarlovsentreprenörer

-

Marint centrum i Forsvik. Köpa sågenområdet för utveckling av marint centrum.
Genererar utvecklat boende, handel mm.

-

Framgångsfaktor, Forsviks friskola. Marknadsföring av den.

-

Större kommuner eller bättre samverkan?

-

Som företagare och invånare ska man känna ett stöd från kommunen, att inte känna
sig motarbetad.

-

Marknadsföring av Äspenäset

-

Satsa på barnfamiljer samt +55:or (köpstark grupp)

-

Vilka är visionsarbetet till för? Den yngre generationen.

-

Vanäs Udde, Garnisonssjukhuset

-

Underlätta för entreprenörer

-

Företagare behövs, industriområde finns

-

Handlar det om ny typ av företagsamhet?

-

Skrotning av bilar och båtar på ett miljövänligt sätt. Återvinning

-

Bra skola behövs

-

Förlägga en del av hantverksutbildningarna på gymnasienivå i Forsvik. Exempel:
kapellmakare

-

Tydlighet till intresserade tomtköpare

-

Locka nya invånare med viktiga kommunala verksamheter som en profilerad skola,
snäppet bättre än grannkommunerna
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-

Skövde som markerad storstad

-

Barnomsorgen viktig

-

Samverkan företag-kommunen för ett vinnande koncept.

-

Konkreta planer

-

Gnosjöanda?

-

Bra med frukostmöten för företagare och kommunen

-

Dialog med ungdomarna

-

Tydliga strukturer för hur kommunen väver in barnperspektivet i arbetsprocesser. Det
ska inte hänga på enskilda personers ”goda vilja”.

-

Karlsborgs kommun först ut med en lokal barnombudsman?

-

Utvecklingen i Skövde, Jönköping och Örebro påverkar oss.

-

Samverka med området norröver. Hur?

-

Barnfamiljer är noga med sitt val av boendeort. Därmed viktigt att behålla och ha bra
kvalitet på barnomsorg och skola.

-

Rikt föreningsliv en styrka för samhället.

-

Fin infart och genomfart i Mölltorp

-

Matställe/restaurang/café i Mölltorp
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