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MEDBORGARFÖRSLAG 

Till Stabsenheten Kommunledningsförvaltningen 

Tidigare har funnits transportmedel i centrala Karlsborg i annan form 

än som här föreslås. 

Ett riktigt "Tuff Tuff tåg med vagnar att utgå från Turistbyrån Coop 

eller annan lämplig plats. Färdväg på Strandvägen efter Vättern till 

Fästningstorget och andra aktiviteter eller natursköna platser på 

fästningsområdet utanför eller innanför. 

Att under den varma årstiden kan familjen åka Tuff Tuff tåg eller ha 

möjlighet att låta sina barn under uppsikt ta sig till turistaktiviteterna 

på egen hand utan bilskjuts. En speciell upplevelse för de unga är att 

på plats bese DC trean och få tillfälle att sitta vid spakarna. 

Men det är inte bara turisterna som kan ha nytta aven trevlig tran

sportform. Vår stad är flera kilometer lång från söder till norr. 

Nu byggs två nya hus i närheten av Karlsborgs infocenter. Hyres

gäster där och alla övriga boende däromkring kCiJn nyttja tåget för 

handla, besöka vänner i andra änden av staden eller ställa sig i turist

ledet. Ett restaurang- eller cafebesök på Fästningstorget är väl heller 

inte fel utan att ta bilen dit och åter. Kanske till och med en turmärkt 

biljett kan bli avdraget på notan! 

Men även söderifrån kan man ha nytta av den extra förbindelsen! 

Alla nya aktiviteter bör vara självfinansierande. I detta fall kan Tuff 

Tuff tåget genererar inkomster för kommunen av olika slag som reda 

pengar eller synlig glad marknadsföring. 



Frågor att ställa sig för utredande i olika former. 

Redan nu är tid att kolla läget efter turistsäsongen. Bra höst-vinter

senvinterköp/hyra en sommar 2016 av tåg med leverans och 

betalning ur nästa års budget. 

Finns lämpligt tåg att hyra. 

Finns begagnat tåg av äldre modell att köpa. 

Var finns tillverkare av nya tåg och vad kostar ett sådant. 

Ha koll på om moms ingår och om den är avdragsgill. 

Sponsorer på orten och undersöka möjligheten till regionala bidrag 

om kultur av olika slag gynnas och affärer efter tågets färdväg. 

Beräkna drift, garageplats, underhåll, serviceverktyg och drivmedel. 

Personal - körsäker skolledig ungdom med körkort. 

Fler olika möjliga turer? 

Försäkringar av olika slag. 

Stig Sjöberg. 
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(Driver redan som ordförande, projektledare, projektör i Karlsborg 

för Kör- och visfestivalen, Lokal lV i närregionen med utveckling mot 

start av fler fibernätverk med lokala digitala TV kanaler.) 


