TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2021-03-30

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att borra ny vattenbrunn på
Tossebergsklätten
KS2020/150/06
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat då Sunne Fastighets AB har i uppdrag
att ta fram en underhållsplan för Tossebergsklättens restaurang.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att borra ny
vattenbrunn till Tossebergsklättens restaurang. Detta skulle göra att lättare
för arrendatorerna att sköta restaurangen.
Utredning av ärendet
Det är Sunne Fastighets AB som nu sköter driften av Sunne kommuns
fastigheter. I Sunne Fastighets AB uppdrag ingår bland annat att ta fram en
underhållsplan. I underhållsplanen framgår fastighetens status och vilka
behov som finns. Utifrån underhållsplanen görs sedan en prioritering av
vilka åtgärder och i vilken ordning som de ska göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-30
Medborgarförslag 2020-02-10

Anders Olsson
Verksamhetschef

Leif Jansson
TF. Enhetschef

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-162 45 direkt
0705458770 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anders.olsson@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Frågor till kommunfullmäktige
l Ar kulturen en investering i framtiden eller en kostnad i
nuet ?
2 Gör som Kil och Säffle med andra kommuner sätt upp
stora Ijusskyltar som talar om vad det finns i kommunens
kultur och affärsliv matställen mm.
3 Flytta all kommunal verksamhet till nuvarande Selma

Lagerlöf ,sätt upp en stor skylt på husets fasad att här är
Sunne Kommun så man kan se den när man kommer

söder ifrån det finns stora parkeringsmöjligheter.
4 Flytta Turistbyrån till// hotellet" så kommande turister
ser skylten på lång väg. För de flesta turister kommer
söder ifrån. Nuvarande turistbyrå är svår att hitta dåligt
med parkerings möjligheter om man kommer med husbil
eller husvagn. Vid hotellet kan turister få upplysning om
allt utan att behöva leta efter parkering först.
5 Som inflyttad Sunne bo ser jag att hade inte kommunen
dessa fantastiska kultur arbetare som drar folk till olika
evenemang som hela affärs värden får nytta av . Men jag

upplever också att Politiker i Sunne ser inte detta som en
resurs utan som en belastning av ekonomin för
kommunen. Tex Sundbergs gård, Klätten med sin
fantastiska utsikt över Fryksdalen. Kosta på Klätten så får
ni Arrendator att stanna men det måste gå att laga mat
ex Nävgröt med fläsk mm. Borra ny vatten brunn så att
vattnet är tja n ligt.

6 Till sist det är få Kommuner i landet som har så förspänt
att dra turister . Det måste få heta kom till SAGOLIGA
SUNNE för vi har allt en turist vill ha jag räknar inte upp
alla möjligheter som finns men det är några som sticker
ut så som Mårbacka ,Rottnerospark och Berättarladan.
Jag tror med våran klimat diskussion så får vi mer som
semestrar i Sverige.

Ps Ni politiker jagade bort den fantastiska blomsterflicka som
gjorde så fina rabatter i Sunne tätort med finurliga skyltar
men Karlstad Kommun blev säkert glada Ds

