
Bilaga 3 KF § 3 2020-02-24 

Eva Hoving Eklund 

Ämne: VB: Fråga till allmänhetens frågestund på kommunfullmä 

Hej! 

Detta är en inkommen fråga till kommunfullmäktiges punkt "Allmänhetens frågestund". 

Frågan är skickad via kommunens webbformulär på karlsborg.se. 

Observera att du inte kan svara på det här mejlet. 

Dnr 

RLSBORGS KOMMUN 

2020 · -02- 2 O 

Om avsändaren har angett att den vill bli kontaktad ska du använda de kontaktuppgifter som finns angivna i 
formuläret. 

Inlämnade uppgifter: 

Textruta - Fråga : Vad hände med återkoppling av den träffen vi hade för alla föreningar i hallfrågan? Var står 
hallfrågan idag ? Hur är tankarna om hall ? och då i synnerhet om en separat pingishall ? med godkända mått för 8 
bord och enfärgat golv. Vårt damlag är på väg att till nästa säsong gå upp till Div 1. Vad hände med förslaget om 
att göra Moliden attraktivt för besökare med marknadsföring av Moliden och därmed Karlsborg där förslaget 
innebar prismontrar för föreningarna och "Wall of Sport in Karlsborg" där vi presenterade kända idrottsprofiler -
ledare - arrangemang från Karlsborg. - vi hade i princip fått ok från kommunen vid en träff med Moliden /Stig 
Carlsson (, vi var beredda på att göra det mesta av jobbet själva tillsammans med Karlsborgs ldrottshistoriska) - ta 
fram allt material under förutsättning att kommunen stod för kostnaden av glasmontrar ink uppställning, samt 
tavelramar till "profiler", Detta var för nästan två år sedan - inget har hänt, ingen återkoppling. Vad hände med 
förslaget att i samband med näringslivsgalan - även koppla på en "idrottsgala" ?, vilket flera andra kommuner har. 
Om Karlsborg vill utvecklas måste man även vara lite offensiv och ta till vara på de ideella organisationerna som 
faktiskt erbjuder sig. 
Textfält - Namn : Ronny Ferm på uppdrag av Karlsborgs BTK 
Textfält - Postadress : Hamngatan 5 
Textfält- Postnummer och postort: 546 32 KArlsborg 
Textfält - Telefonnummer : 070 57 15 33 3 
Textfält - E-post: rferm@hotmail.com 
Filuppladdning - Bifoga fil : 


