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KARLSBORGS 
KOMMUN 

Hej alla engagerade föreningar i Karlsborg! 

Som ni säkert känner till har det varit en del diskussioner om tillgången till våra idrottsanläggningar. Vi har 

haft ett väldigt högt bokningsläge under några år och det har varit svårt att tillgodose samtliga föreningars 

behov vad gäller träningstider och arrangemang. Detta är ju egentligen ett positivt problem och vi ser 

givetvis möjligheter i detta också. 

Nu har vi fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att bedöma hur en ny idrottshall kan påverka Karlsborgs 
föreningsliv, se uppdraget i sin helhet nedan! 

Uppdrag avseende bedömning av ny idrottshall i Karlsborgs kommun 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att i samverkan med 
Karlsborgs föreningsliv bedöma hur en ny idrottshall kan påverka Karlsborgs föreningsliv. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning av uppdraget ska lämnas till kommunkansliet senast 
2019-04-15. 

Här kommer ni in i bilden som den absolut viktigaste aktören i bedömningen av hur en eventuellt ny 
idrottshall kan påverka Karls borgs föreningsliv. 

Vår avsikt är att processa detta under ett kvällsmöte i början på april och vi kommer att ta in SISU 
som processledare i detta arbete. 

Vår förhoppning är att ni prioriterar detta möte då det har stor vikt för vårt fortsatta arbete gällande 
utvecklingen av Karlsborgs föreningsliv. 

Ni som har tankar och ideer om hur man bäst kan nyttja och utforma en ny idrottshall skall givetvis vara 
på plats denna kväll. Vi bjuder på någon form av förtäring under kvällen. 

För att processen skall löpa på hoppas vi att ni kan ta upp en diskussion om en ny hall i er förening innan 
mötet, involvera gärna aktiva ungdomar i diskussioner kring detta. 

Mötet kommer att äga rum torsdagen den 4 april kl. 18.00 på konferenscenter, Befälsgatan 6B, 
utanför fästningen. 

Varje förening har möjlighet att skicka max 2 deltagare, 3 om ni tar med en aktiv ungdom! 

Anmälan Thorbjörn Ingvarsson senast fredagen den 29 mars. 

Varmt välkomna! 

Thomas Blomgren 

Kultur- och fritidschef 

Thorbjörn Ingvarsson 

F öreningskonsulent 

Michael Fuentes Verdugo 

V erksamhetschef 

Medaktörer; Tryggve Olsson och Andreas Fäger, SISU Västra Götaland 
Karlsborgs kommun .......____,_, ~ .......____,_, ~ 
Storgatan 16,546 82 Karlsborg .......____,_, ~ .......____,_, ~ 
0505-170 00, kommun@karlsborg.se 
www.karlsborg.se 


