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Medborgarförslag Karlsborgs Kommun 2016 Q~98 

Förslagslämnare: 
Dnr 

Frlda Andersson, Ägare/VD av Sibylla, Kanalkiosken i Karlsborg AB 

Förslag/ämne: 

Som näringsidkare i Karlsborgskommun har intresset kring den egna verksamhetens 

utveckling samt kommunens utveckling generellt intresserat mig då den påverkar och styr 

min verksamhet. Jag har uppmärksammat ett problem, som inte rör bara mig, utan andra 

näringsidkare som ligger belägna i min närhet. 

Vi har stora problem med sopor, avfall och skräp ifrån turismen, framförallt ifrån våra 

båtturister men även alla andra som passerar vår kommun och gärna besöker vårt 

kanalområde. Det slängs sopor i de kommunala soptunnorna utmed kanalen, vilka blir 

snabbt fulla och skräpet där i bärs av både vind och fåglar utmed vårt kanalområde. Vad det 

verkar har inte kommunen alls haft tömningar på dessa under helger, vilket då har fallit på 

min lott som näringsidkare med mat/glasservering, att hålla rent och snyggt runtomkring 

mina ätande gäster. 

En lösning för mig och de andra näringsidkarna, samt gynnande de lokala ortsinvånarna 

skulle enligt mig vara en modern, smidig och enkelt anlagd miljöstation. 

Som förslag har jag att den skulle placeras på den än så länge grusade ytan, precis innan Idas 

tomt tar vid, där det även finns en idag väldigt uppskattad modulramp för ortens alla barn. 

För att inte störa det fina området och ta plats ifrån barnens aktivitet på rampen, har jag 

som förslag att stationen placeras utmed det staket/plank som redan finns befintligt idag, så 

att det blir en långsmal station. Stationen hägnas sen in med ett staket så att folk inte kan 

stanna med sina bilar och tömma ur sina bakluckor, utan tanken med stationen är att man 
måste "gå in" i den . 

Jag skulle tycka att detta förslag skulle underlätta och röja ett för mig idag, stort problem och 

bekymmer. Det skulle även gynna Karlsborgs Kommun genom att påvisa sitt 

omhändertagande kring en av kommunens allra största turistattraktioner, just Göta Kanal. 

Det är viktigt att ha en inbjudande miljö, för att ens få turister till att stanna hos oss, det 

kräver medvetenhet, tillgänglighet och en enkelhet, och det tror jag starkt på att vi kommer 

uppnå genom att satsa på ett hållbart tänkande kring nedskräpning och avfall. 

Jag som näringsidkare tänker mig även att jag själv kan använda stationen och kan tänka mig 

att under de månaderna jag går på högtryck, så kan jag bidra med kostnaden för 

tömningarna av de kärl som belastas hårdast. 
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