
Bilaga 6 KF 2012-03-26 

Fråga till allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-26: 

Åberopande mitt mejl till kommunen den 4 mars 2012 kan jag sammanfatta mina frågor enligt 
nedan: 

I. Kan man räkna med att kommunen inom kOli kommer att låta anlägga en cykelväg mellan 
Mölltorp och de centrala delarna av Karlsborg och därigenom undanröja den livsfara som nu 
råder for kommuninvånare som önskar cykla denna sträcka? 

2. I avvaktan på en ev utredning om järnvägens framtid mellan Karlsborg och Skövde frågar jag 
mig om det finns några planer på att röja buskar, mindre träd och annan vegetation längs spåret 
på sträckan mellan MölltOl'P och Karlsborgs centrum for att därigenom möjliggöra för 
kommuninvånarna i Mölltorp och andra intressenter (turister m.fl) att utan livsfara 
vandra/promenera till och från kommunens centrum. 

3. Har kommunen några planer på att använda sig studerande som vill ha sommat:jobb eller av ex 
vis asylsökande för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna iordningsställa oframkomliga 
vandringsleder/motionsspår for boende och turister i kommunen? 

Mvh 

Pontus Lindblad 
Bäckstigen 9 
546 72 Mölltorp 
mobil:0766-284822 



Till våra kommunansvariga politiker 

Som relativt nyinflyttade i denna kommun (Mölltorp) undrar jag och min hustru om det finns 
några planer på att låta anlägga en cykelväg längs riksväg 49 mellan Åsen i Karlsborg och den 
från norr första möjliga avfartsvägen till Mölltorp. Efter att ha cyklat denna sträcka på vägen 
ett antal gånger, så har vi kunnat konstatera att man som cyklist utsätter sig för stor fara, då 
trafiken inte sällan är ganska intensiv med relativt mycket tung trafik. Vid de tillfallen som 
biltrafikanter möts på vägen finns helt enkelt inte plats för cyklister. Det finns inte ens en 
vägren vid sidan om vägen, så det är i dessa tider högst anmärkningsvärt att ansvariga 
politiker inte åtgärdat detta på något sätt. Vi kan inte förstå hur man ex. vis kan ha givit 
prioriterat att låta anlägga en rondell utanför biblioteket inne i Mölltorp istället för att tillse 
att kommuninvånarna utan livsfara ska kunna cykla eller för den del promenera från Mölltorp 
till Karsborgs centrala delar och åter eller vice versa. 

Apropå tankarna att återigen utreda frågan om järnvägstrafiken Karlsborg-Tibro-Skövde, så 
ställer vi oss positiva till att man gör allt för att undersöka möjligheterna att åter få igång en 
sådan trafik. I avvaktan på att denna fråga ska få sin slutliga lösning, frågar vi oss också om 
det inte vore möjligt att tillse att viss röjning av mindre träd, buskar m.m längs spåret kunde 
komma till stånd, så att de boende i Mölltorp kunde promenera längs spåret till och från 
Karlsborg. Som det nu är går det knappast att ta sig fram längs spåret. Det kanske skulle 
kunna vara ett lämpligt sommarjobb för studerande eller man kanske också med beaktande av 
kostnadseffektiviteten skulle kunna använda sig av en del andra grupper i samhället för ett 
sådant arbete, såsom exempelvis ensamkommande flyktingbarn eller andra asylsökande, vilka 
som regel helt saknar sysselsättning. 

Icke minst ur miljösynpunkt bör enligt vår mening ingen möda sparas på att underlätta för 
kommuninvånarna att förflytta sig i närområdet på andra sätt än per bil eller buss. Det skulle 
kanske rentav bli en bra affar för kommunen i form av bättre hälsa för invånarna och därmed 
också lägre sjukvårdskostnader för samhället. 

Det skulle vara tacknämligt om det gick att få något slags skriftlig respons på ovanstående 
frågeställningar även om svaren inte kan lämnas i detalj. 

Med vänlig hälsning 

Pontus Lindblad 


