
Bilaga 99 KF § 121 2015-06-29 

Motion till Karlsborgs kommunalfullmäktige 27 april2015. 

Motionens namn: Förbättrad guidning och tillgänglighet på V aberget 

Motionärens namn: Stefan Hallberg 

F öreträdare i kommun: Stefan Hallberg 

Motions text: 
Karlsborgs fästning är ett av de viktigaste kulturarven som vi har här i landet och dessutom en 
turistmagnet av stora mått. 
Det är lätt att glömma bort att de beEistningar som finns på V aberget utgör en integrerad del av 
Karlsborgs fastning och att dessa ur historisk synpunkt är minst lika intressanta som själva 
huvudfåstningen. 
V aberget ligger på cykelavstånd från Karlsborg och med den nya cykelbanan till Mölltorp ökar 
tillgängligheten till V aberget för de cykelturister som besöker Karlsborg. 
Vid en av de nedre infarterna till V aberget sitter idag en orienteringstavla som visar de olika 
befästningar som finns på V aberget och deras ungefårliga geografiska placering. Tyvärr är det så 
att tillgängligheten, med undantag av "Södra fortet", till de utpekade anläggningarna är låg. Det 
finns ingen märkning av platserna där dessa ligger och terrängen runt de olika verken är ofta 
snårig och igenvuxen. För personer som saknar lokal kunskap är det därför nästan omöjligt att 
hitta fram till de platser som är utmärkta på kartan. 

Yrkande: 

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunen, inom ramen för det samarbete som redan 
finns vad gäller turismen till fästningen, tillsammans med Statens Fastighetsverk utreder 
förutsättningarna för att göra befästningarna på V aberget mera tillgängliga för turister. 
Detta kräver sannolikt att vissa områden röjs upp och att man på ett bättre och tydligare sätt 
skyltar var de olika verken finns. Skyltningen skulle kunna kombineras så att man fick olika 
rundturer, korta eller långa, lämpliga för bil eller cykel. För tydlighetens skull kan man ev döpa 
cykelvägen till Vabergsturen. Det finns också behov av att förbättra vissa av vägarna, framförallt 
på de övre delarna av V a berget. 
Förr fanns ett utsiktstorn placerat högst upp på Vaberget. Tornet revs pga bristande underhåll. 
Utsikten från detta torn var avsevärt bättre än den från I<linten. I samband med den föreslagna 
utredningen bör man även undersöka möjligheterna att på nytt uppföra ett utsiktstorn på toppen 
av Vaberget. 


