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Skickar dessa rader som ett medborgarförslag. 

KARLSBORGS KOMMUN 

2015 -12- 2 9 
Dnr 

Vi har en jättefin strand här utefter Strandvägen. Både vi boende här i Karlsborg och även 
turisterna som vi ska värna om tycker säkert det. 
Men det finns en sak som ej är så trevlig tycker jag och även flera med mig. 
Alla dessa nedfallna tallkottar som bara blir flera och fler år från år. 
Detta borde verkligen någon ta tag i ! 
Från lekplatsen och ner till pingstkyrkan har en vattenförening jobbat ideellt i flera år med 
vårstädning. 
Kommunen har då ställt ut en container till förfogande. Skottkärror och krattor har personerna 
hållit med själva. 
Dom har gjort en jättefint jobb. Undrar hur det skulle sett ul annars. 
Ja. kanske lite som resten av stranden från lekplatsen och ända förbi hotell Vättern och upp till 
porten in mot fastningen. 
Skulle det vara svårt få gata park samla ihop några friska unga armar från dom som bor på 
hotcll Vättern hjälpa till en vacker vårdag med upp städning av kottar, vasspch annat skräp. 
Att känna sig behövd och få bli sedd är väl det finaste en människa kan få sig här i livet. 
Jag har hört att några ska hjälpa till vid Allsång vid kanalen. Det är också fint. 

Men det finns så många regler när det gäller arbete och utövning, så kanske det ej går att 
genomföra. Men hoppas på det. 
Det vore ett lyft för stranden, till glädje för oss som bor i Karlsborg och tillresande. 
Så kanske ta ett snack med gatukontoret eller parkavdelningen. 
Det fanns folk annars på arbetsmarknadsenheten som satte upp gymnastikbräder utanför 
stranden, kanske dom kunde hjälpa till med städning av stranden uppåt fästningen. 

God j ut Gott Nytt 2016 i vått vackra Karlsborg, som förhoppningsvis kan bli ännu finare . 


