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KARLSBORGS KOMMUN 

2015 -10- 23 
MEDBORGARFÖRSLAG Onr 

Redan under våren före Kör- och visfestivalen önskade undertecknad 

projektledare, före aktiviteten, att Kanalscenen borde vara namn

given i toppen enligt bifogat foto. Texten har lagts in med dator. 

På så sätt marknadsföra året om var scenen ligger med tanke på de 

stora publikdragande aktiviteter som här förekommer speciellt under 

varma årstiden då båtarna glider förbi. 

Vid mediala reportage och privatpersoners fotograferande av scen

aktiviteter hamnar även vår stads namn i fokus. En tydlig marknads 

föring i starkt samband med Göta kanal. 

Det uttrycktes dock en önskan att det skulle stå Karlsborgs kanaI

scen eftersom den är ortsbornas sedan länge namngiven. 

Det är till nya turister vi vänder oss som måste koppla samman 

scenens läge med Göta Kanal. En "dubbelt" stark marknadsföring 

genom turistande som varit här visar vänner foton med aktiviteter på 

kanalscenen. Vänner ovetande om Karlsborgs läge får anledning att 

planera in ett besök i vår stad som nya turister. 

Vi skulle vänta till nästa år även om Göta Kanals byggnadsansvarig 

omgående sände sitt tillstånd enligt bifogat mail. Göta kanalbolaget 

har säkert intresse att även marknadsföra sitt namn på scenen. 

Med undertecknads kunnande med marknadsföring av aktiviteter 

som festivaler, stora konserter med medial projektering är det längre 

namnet som ligger närmast: KARLSBORGS GÖTA KANALSCEN trots att 

KARLSBORGS KANALSCEN"ligger bäst i munnen" av gammal vana. 

Med vän lig hälsning ~ Z~ 

Stig Sjöberg~ Hjortronstigen S, 546 33 Karlsborg 070-230 28 22 

wisa.stigsjoberg@gmail.com 
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StIg Sjöberg <Wlsa.stlgsJobarg@gmall.com> 

Text på kanalscenen iKarlsborg 
1 meddelande 

Henrik Pettersson <henrik.pettersson@gotakanal.se> 15 juli 201510:05 
Till: "wisa.stigsjoberg@gmail.com" <Wisa.stigsjoberg@gmail.com> 
Kopia: Anna Meyer <anna.meyer@gotakanal.se> 

Hej Stig! 

Tack för dina synpunkterlförslag på text för marknadsföring av scenen I Kar1sborg. 

Vi arrenderar ut scenen till Kartsborgs kommun som upplåter den i andra hand för allsången och andra 
evenemang. 

Jag har inga Invändningar mot att mAla text på fasaden, men jag ber dig ta upp frågan med 
kommunen. Kommunen får säga ja eller nej. och också svara för eventuell textmålning. 

Med vänlig hälsning 

Henrik Pettersson 

Henrik Pettersson 
Fastighetschef 

AB Göta kanalbolag Box 3, 591 21 Motala 

Besöksadress: Hamnen Motala 
Tel 0141 202050, Tel dirlMobil 0141 202054 
www.Qotakanal.se 
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