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SOK TRÄFF 2014-11-18 

Medborgarförslag "Kanothus" 
Förslagslämnare: 
Johan Gustavsson 
Köpmannagatan 6 
546 31 KARLS BORG 
070-8504852 

Bakgrund: 
KanotspOlten har sedan 70-talet funnits i Karlsborg. Flera har passerat barn/ungdomsverksamheten 
och några blivit framgångsrika med både SM-medaljer samt landslagsuppdrag. Verksamheten har 
alltid bedrivits från olika tillfälliga lokaler av varierande karaktär. Kindboms gamla lada på 
kanalholmen var ett bra alternativ och med en byggbarack med omklädningsrum hade vi det bra 
som förening. 
När ladan såldes flyttades kanoterna till ett av de gamla kruthusen ute i det gamla parken området. 
Lokalen fungerar som kanothus men möjligheter ti 11 dusch och ombyte är begränsat. l 
projekteringen av det nya bostadsområdet blev kanotverksamheten hänvisad till det röda stora huset 
i samma område. Detta hus är helt olämpligt som kanothus med långt avstånd till vatten och alldeles 
för liten port och små rum invändigt. 
Kanotföreningen växer i nuläget med ett 15-tal aktiva barn/ungdomar samt ca 15 vuxna utövare av 
kanotsport. Med en mer central placering skulle troligtvis mängden aktiva öka radikalt då 
verksamheten blir mer synlig. 

Förslag: 
Förlägg ett nybyggt kanothus för SOK Träffs Kanotsektion någonstans på Kanalholmen enligt 
nedan med följande motiv: 
-Möjlighet att alltid lägga i kanoterna i lugnt vatten med valmöjlighet att välja vatten utifrån 
rådande vindriktningar. 
-Turister ser verksamheten och uthyrningsverksamhet av turistcanadensare men också havs- och 
motionskajaker skulle kunna skapa arbetstillfällen för ungdomar under sommaren. 
-Kanalområdet skulle bli än mer levande med en aktiv kanotförening som genomför träningar i 
kanalerna och omgivande vatten. 
-Utegym skulle kunna byggas i anslutning till detta kanothus och därigenom skapa ett 
akti vitetscentrum på kanalholmen. 
-Närhet till skolorna i tätorten skulle möjliggöra vattenaktiviteter på skollf,itidstid. 

Platser: 
l. Området mellan lilla kanal bron och "Minkfarmen med kanotbrygga i anslutning till 
sjöräddningens båt. 
2. Området mellan lilla kanalbron och Idas brygga. 
3. Området mellan ess och Varvet. Iläggning av kanoter inne i varvsbassängen. 

Kanothus: 
Ett kanothus kan vara ett kalIfönåd för kanoter och utrustning. 2-3 Garageportar där kanoter tas ut 
bör finnas . I kanothuset bör en del vara vinterbonad med 2 omklädningsrum med dusch/toalett och 
gärna ett samlingsutrumme för genomgångar mm. 
Kanothuset bör byggas i en våning så nära vatten som möjligt och bör vara ca 15x 7 meter. 

Jag kommer själv att åka på FN-tjänst nästa vecka och vara svår att nå varför kontaktperson i detta 
ärende är: Karin Järling-Andersson, 070-2976390, Sektionsansvarig Kanot i SOK Träff / Johan 


