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Projektledning:

Ann Catrin Kärnä, översiktsplanerare Tillväxtcentrum, Karlstads kommun
Olle Wikberg, samhällsstrateg Tillväxtcentrum, Karlstads kommun

Vad är framtidens stad?
Framtidens stad är ett samverkansprojekt, som på ett mer övergripande plan
syftar till att få fram vilka krav som kan komma att ställas år 2025 på
framtidens medelstora städer, omvärldstrender, möjligheter till utveckling av
handeln mm. På ett mer lokalt plan för Karlstad har det förts dialoger kring
styrkor, svagheter och möjligheter med dagens centrum.
Den mer övergripande delen av projektet har drivits av WSP tillsammans med
Fastighetsägare GFR och Svenska stadskärnor, och skett i samverkan med
kommunerna i Karlstad, Varberg, Gislaved och Motala. Den lokala delen av
projektet har drivits av Kommunledningskontoret i Karlstad.

Hur den lokala processen gått till
Under våren 2015 genomfördes dels en webdialog med allmänheten, dels 12
workshops med olika privata och offentliga grupper, som på något sätt
påverkar eller påverkas av hur Karlstad centrum utvecklas i framtiden.
Fokus låg på Centrums identitet, innehåll och gestaltning, vad som fungerar
bra respektive dåligt, och vad som saknas. Inom workshoparna har även en
diskussion förts vad som kan locka externa besökare och turister till Karlstad
centrum. Dialog har även förts med regionens planerare samt besökare på
företagssalongen våren 2016 om förväntningar på Karlstad centrum.
Kommunledningskontoret har sammanställt samtliga inkomna idéer och
synpunkter från både workshops och webdialog i olika delrapporter, varav
denna del redovisar resultatet om innehåll, både från de gruppvisa
workshopdialogerna samt medborgardialogen på webben.

Slutavvägningar
Utifrån samtliga delsammanställningar har kommunledningskontoret dragit
slutsatser av resultatet och gjort en avvägning inför fortsatt arbete. Därefter
har det tagits fram ett förslag på strategiska inriktningsmål för centrum, som
ska ligga till grund för kommande planering i såväl program, detaljplaner och
andra insatser.

STADENS INNEHÅLL
Stadens innehåll – vad är det?
Stadens innehåll – eller det man kan göra i staden som invånare, besökare,
arbetande eller turist ‐ utgör en av de tre viktiga byggstenarna för att kunna
skapa en levande stad. Vad gör folk på stan och vad kan de göra? Finns
förutsättningarna för att leka, slå sig ner och titta på andra människor som
rör sig, finns det rätt utbud av handel, idrott, boende etc?
Människor dras till andra människor. För att få ett levande centrum är det
grundläggande att det finns ett utbud av offentliga rum som man faktiskt vill
vistas på. Miljöer där man kan slå sig ner, ”hänga” oavsett ålder, flanera eller
strosa runt, vila, titta på andra och få en möjlighet till spontana möten.
Miljöer som i första hand är gratis men även möjligheter att ta en fika, äta
eller sitta med en öl eller glass i solen. Både gratismiljöer och kommersiella
vilo‐ och mötesplatser behövs.
Möjligheten att träffa andra som man annars inte skulle getts möjlighet att
träffa är en viktig del i vårt demokratiska samhälle och en viktig del i en stad
som är öppen för alla.

Att delta i stadslivet och fungera i ett socialt sammanhang kan betyda många
olika saker – det kan vara att träffa vänner och umgås tillsammans, men det
kan också vara att kunna slå sig ner och se och höra andra människor som
pratar, att bara existera i ett sammanhang där det är tillåtet att finnas.
Möjligheten till spontana möten kan bidra till integration och sammanhang
och också skapa oväntade inslag i stadslivet.
För att få spänning i stadskärnan, så den lockar alla åldersgrupper till besök,
måste också fint blandas med fult, ”finkultur” med ”skräpkultur”, fina
restauranger med skräpmat, framsidor med baksidor – i den täta staden
bidrar kontrasterna till spänningen. En alltför välordnad och ”fin” stad
tenderar lätt att bli tråkig. En stad behöver rymma platser som är tillåtande
och kan ge utrymme för kreativitet och annorlunda tänkande. För lite omsorg
kring de offentliga rummen, kan också sprida en upplevelse av av stadskärnan
är slumrande och att det inte händer något.

För att få en bra sammansättning innehållsmässigt i en stad är det
viktigt att blanda bostäder, kontor och besöksmål som kulturlokaler,
biografer, konsthallar, bibliotek, musikscener, kongresshallar mm. En
inriktning är att det ska finnas en balans mellan boende, verksamma
och besökare – vilket ger en inriktning för vad staden ska rymma i
byggnaderna. För mycket kontor eller handel som inte kombineras
med bostäder innebär områden med liten social överblick kvällstid,
vilket kan resultera i att miljöer upplevs som otrygga, medan för
mycket boende kan skapa ”sovstäder” dagtid som heller kanske inte är
så intressanta att röra sig i som besökare.
De mest centrumlika stadsdelarna i Karlstad utgör Tingvallastaden,
Haga, Klara och Viken, som har stor andel andra verksamheter förutom
boende. Totalt finns ca 9000 boende och ca 16000 verksamma.
Boendet är relativt väl utspritt inom stadsdelarna vilket bidrar till att
öka tryggheten. I direkt anslutning finns bostadstäta stadsdelar som
Herrhagen, Kvarnberget och Norrstrand, som bidrar till att ge
centrum en relativt god balans av människor. Räknar man med ex
Herrhagen når man ca 15000 boende och ca 17000 sysselsatta.
Eftersom stora utbyggnader pågår bla i Viken kommer dessa siffror
att jämnas ut ännu mer inom kort.
Besöksmål som krogar kan komma i konflikt med boende på grund
av störningar nattetid. Samtidigt finns det ett behov av att blanda
olika innehåll för att få en blandstad med liv 24 timmar om dygnet…
Centrum ska möta allt – det är inte ett rent bostadsområde där man
kan ställa krav på tysta miljöer, det är heller inget rent
verksamhetsområde eller en ”besökspark”. Allt måste samexistera
för att staden ska vara levande och intressant.
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De två delar som är möjliga att arbeta med ur ett stadsplaneringsperspektiv utgör
markanvändning och gestaltning. Markanvändningen styr innehållet i byggnaderna och därmed
vilka som i förlängningen rör sig i staden. För att få en spännande stad som lever över dygnet
behövs både boende, verksamma och besökare.
Gestaltningen påverkar å andra sidan möjligheterna att fysiskt nyttja staden. Stadsstruktur,
byggnader och offentliga rum ger beroende på utformning helt olika förutsättningar för stadslivet
att existera. En stadsstruktur som ex enbart medger fristående punkthus skapar stora tomma
kringytor runt byggnaderna där det ofta är svårt att få något stadsliv att uppstå.
Kvartersbebyggelse sätter tydliga gränser mellan offentligt och privat vilket gör att det ofta
upplevs ”tillåtet” med stadsliv i direkt anslutning till en byggnad. En byggnad utan levande
bottenvåningar gör att stråket eller området tappar i attraktivitet, liksom offentliga rum som
saknar en gestaltning som gör att det känns bekvämt att slå sig ner utan att handla något, för att
vila eller titta på folk eller bara ”hänga”. I staden behövs både rum för vila men även för
evenemang, aktiviteter, lek och rörelse.

Sammanfattning centrums innehåll
Sammantaget kan det sägas att kommersiella aktiviteter som krog‐ och
nöjesliv, äta, dricka och fika mm får goda betyg från såväl dialoggrupperna i
workshoparbetet som från allmänheten i webdialogen.
Handel/shopping får genomgående mycket synpunkter liksom
Äta/dricka/fika, Studentliv, Leka samt Strosa/Flanera.
Handel får en mängd negativa synpunkter. Det efterfrågas mer bredd och
utbud samt ett större centrum med mer mysiga gågator. Mindre fokus på
galleriorna och fler butiker efterfrågas med allt från specifika klädbutiker som
Zara, Mango, Stockholm punktshop mfl, till mer unika småboutiquer, mer
killkläder, vegetarisk mat, rawfood, veganmat samt vintage och second‐hand.
Dagens torghandeln får många negativa synpunkter och det efterfrågas en
moderniserad torghandel.
Låga betyg får leka, strosa, hänga och få möjlighet till spontana möten.
Många ifrågasätter också om spontana möten verkligen förekommer över
huvudtaget i centrum idag. Lekmöjligheterna anses för små och för få i
centrum och här finns en stor utvecklingspotential om man också vill locka
fler familjer att besöka centrum. Hängplatser saknas för alla åldrar.
Sport och föreningsliv upplevs som osynligt och för begränsat. Mycket räknas
upp som finns i centrum men få känner till allt och en del upplevs också
svårtillgängligt. Mycket bör ske utanför centrum men det som finns borde
marknadsföras mer. Möjligheterna till spontanidrott saknas helt och många
önskemål finns på att utveckla plats i centrum för urbana sporter som
parcour, skate, jogging, utegym, basket, klättring, boule etc.
Studentliv får mycket lågt betyg i workshopgrupperna men högre betyg hos
allmänheten. Det delvis låga resultatet i grupparbetena grundas på att
workshopgrupperna uttryckt en önskan att studenterna ska finnas och synas i
centrum mycket mer, och att det idag i princip inte förekommer alls.
Universitetet upplevs som osynligt i centrum vilket inte gynnar varken

stadslivet eller möjlgheterna att locka nyutexaminerade att stanna kvar i
Karlstad efter avslutade studier. ¨
För äta, dricka fika samt krogliv upplevs utbudet som enformigt och
homogent och det efterfrågas en större variation. Bättre service och
bemötande lyfts också som en negativ del med dagens krogar och
restauranger. Fikautbudet anses som superdåligt även om det blivit något
bättre under senare år, men kedjor som Waynes mfl upplevs helt dominera
utbudet. Mer lokalt, närproducerat och vegetariskt mm efterfrågas.
För turism och evenemang efterfrågar en större bredd på aktivitererna, samt
mer gratisaktiviteter i centrum. Mer för familjer och mer små evenemang,
som kan ske oftare. Torget pekas ut som en outnyttjad potential.
Idrottsturismen kan utvecklas och paketeras bättre liksom vårt unika utbud
av kultur.
Att jobba upplevs som enkelt och bra i centrum förutom att det skulle
behövas bättre omstigningsmöjligheter och anslutningar mellan regional och
lokal kollektivtrafik. Det är dock svårt att få jobb som man är utbildad på
karlstads universitet vilket gör att man som nyutexaminerad flyttar från stan.
Att etablera företag i centrum upplevs som krångligt och svårt speciellt om
man vill bedriva alternativa butiker, caféer eller restauranger och inte är
knuten till en kedja. Det bedöms som svårt att få tag i anpassade lokaler och
lokaler med en anpassad hyra, som är möjlig att starta sin verksamhet i.
Sammantaget kan sägas att de kommersiella aktiviterna som krog‐ och
nöjesliv, Äta/dricka/fika, levande kulturliv får relativt goda betyg tillsammans
med att bo och jobba i centrum. Många får dock mycket negativa synpunkter
ändå, speciellt kring variation och utbud. Gratisaktiviteter som att
strosa/flanera, hänga och ta del av stadslivet, spontana möten, leka och
föreningsliv får tillsammans med etablera företag genomgående ganska
dåliga betyg och mycket synpunkter på förbättringsmöjligheter.
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Diagrammen visar resultaten för webenkäten respektive workshopgrupperna, där turordningen rangordnats efter vad som ansetts som minst positivt till mest
positivt. Fokus ligger med andra ord på de faktorer som ansetts som sämst sammantaget. I detaljredovisningen redovisas dock endast positiva respektive negativa
synpunkter eller förbättringsförslag. Det som angetts som att det saknas har även förts över till Delrapporten ”Vad saknas?”.
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+ Bra. Stort utbud ‐ finns mycket, många butiker på liten yta,
Stort utbud, allt finns (nästan) gott om utrymme, gott utbud
Bra utbud av kedjor ‐ men specialbutiker och
”shoppingupplevelsen” att gå saknas
Bra med alternativa lägen för handel med billigare hyra för
unika butiker
Generösa öppettider i centrum, gallerior
Bra att det finns bilparkering för handikappade.
Haga. Karlstad mysigaste stadsdel; Vackert, Hagatorget fint,
trevliga hus ex Centralpalatset, älven, Pråmkanalen, lätt med
parkering, bra blandning bostäder, restauranger, butiker,
båtbussarna ger liv
Många gallerior, ännu mer inomhus nu
Mitticity – blandning och levande restauranger, caféer och
uteserveringar runtomkring gör det intressant. Smått & gotts
lokaler mer positivt nu med servering – positiv förändring ‐
lockar kunder, Boende på taket bidrar till en känsla av liv.
Handlar oftare i Välsviken, men dock kläder på stan.

–

För litet. Handeln för koncentrerad – bara ett par kvarter…
Dåligt utbud, oinspirerande miljö, litet centrum; För litet för
att strosa runt; Bind ihop det som finns!
Få trevliga shoppinggator små mer personliga butiker och
butiker mot gatan saknas; Saknas öppna butiker/caféer mot
gatan! Otydliga stråk. Allt koncentrerat på ett ställe.
Karlstad är en helt vanlig stad – vi har EXAKT samma butiker
som alla andra…; Skulle vara hemskt roligt om det kunde
etablera sig någonting annat än alla jätteföretag som finns i
alla större städer i Sverige. Karlstad känns väldigt litet när
mindre företag inte finns eller inte går runt.

–

Saknas fler privatägda butiker med annat än det ”vanliga”
butikssortimentet. Fler affärer och märken måste lockas till
etableringar här.
Shopping – ja det är bra! Men en stadskärna kan inte bara vara
fyra köpcentra; Enformigt/homogent med gallerior – allt är
inrutat; Alla gallerior tar död på centrum – oerhört sorgligt!; Det
behövs ett mer spritt utbud. Butikslokalerna är dessutom för
dyra vilket märks på att enbart de tristaste kedjorna överlever;
Även Mercurius är ett hot
Finns shopping men mycket är större kedjor – opersonligt och
omysigt; Karlstad är för enkelriktat. Ensidigt utbud, mest
kedjor/storskaligt; Bara kedjor och mainstream; Stort utbud
men det finns bara kedjor; INTE fler HM & Gina tricot, som bara
gör stadskärnan innehållslös och intetsägande; Bara stora kedjor
för shopping ‐ ingen variation – få mysiga, personliga affärer;
Bara kedjor tråkigt! Unika/personliga klädaffärer saknas.
Enkelriktat utbud, centrum behöver vara mer unikt! Fler små
unika butiker; Mest kedjorna som finns ‐ ”det lilla extra” saknas!
Shoppingen vore toppen om det etablerades fler nya butiker,
större och mer varierat utbud. Det saknas fler butiker och
utbreddhet, småshopping; Saknas boutiquer! Vore trevligt med
större variation och mer ”unika” butiker och miljöer.
Klädaffärer behövs det fler av! Mer variation av butiker. Bättre
shopping. Gärna Zara, Mango, &other stories och Topshop.
Gärna en Zarabutik. Bygg nya köpcentra som Mittycity i
centrum. Större utbud av butiker! Butiken Zara saknas. Saknas
mindre butiker, men som är riktade mot ungdomar, hellre än
medelålders kvinnor. Ex Stockholms punktshop.
Shopping finns men jättedåligt – utdöende (som)
shoppingcentrum, ”MittiCity 10 år gammalt – börjar bli tråkigt…

– Centrumhandeln extremt viktig. Kommunen måste agera
professionellt vid nyetableringar!

Vi behöver tänka på ett annat sätt än ex Örebro, som bygger
allt ute vid Marieberg och butiker inne i staden står tomma. Vi
behöver göra centrum mer tillgängligt. Bygg resecentrum i
stället för Eriksberg. Gräv ner järnvägen och öppna upp mot
Viken. Låt centrum leva!
I Mitticity finns inget som lockar barnen, och då blir det väldigt
jobbigt som förälder att motivera att man ska åka dit med
barn i olika åldrar.
Svårt att få tag i killkläder.
Saluhall, utländska matbutiker och ett rikare gatuliv. Ut med
grönsakerna och lite kläder utanför affären. Släpp in bagerier,
köttbutik och rejäla torsdagar. På Kronoparken fanns en
grönsaksförsäljare som var poppis till dess de jagades bort av
kommunen.
Snart är alla som vill använda bil utestängda från Karlstads
centrum. Postorder blir ett allt viktigare sätt att handla så man
helt slipper besöka centrum.
Utöka med fler attraktiva butiker, så folk slipper åka till Örebro
för att hitta rätt klädmärke. Önskas mer variation och mindre
kedjor. Skulle vara roligt med ett bredare utbud av klädaffärer.
Idag är den västra delen av Drottningatan totalt död.
Drottninggatan ska ju vara navet i Karlstads shoppingdel. Man
behöver inte gå så långt från Stora torget tills man upptäcker
att staden helt plötsligt tar slut. Utöka och bind ihop
områdena kring centrum!

– Kan man knyta Haga närmare centrum? Där finns det unika
spännande utbudet. Barriär mot Haga vid kyrkan/gymnasiet – få
hittar trots att det är nära, fel sida om torget Finns lokaler för
småbutiker eller unika boutiquer? Hyresnivåer smålokaler?

B‐lägen saknas. Mer plats för alternativ handel?

– Parkering. Det är korta avstånd att gå i Karlstad – fungerar inte
att parkera utanför butikerna! Det behövs smartare lösningar.
Jämför med korttidsparkering i Göteborg, Svårt ibland att åka
ner i Mitticity‐garaget pga bussar mm.

Få alternativa butiker, lite unikt; Svagt utbud av små spännande
butiker. Kräver en differentierad hyressättning. Unika butiker
har svårt.

Entréerna. Hundägare ett problem! Hundarna kissar på fasaden
– stinker, fult Väldigt negativt att man inte får ha något utanför
butiken – livfullt – skapar en annan stadsmiljö, Samma kostnad
för gatupratare som för uteservering samt läge– differentierad
taxa?

Mer second‐hand och småbutiker i stan! Mer ekologiskt utbud.
Behövs roligare shopping, med fler second hand‐butiker/mindre
butiker med roligare utbud, inte bara de stora jättekedjorna som
dominerar Karlstad idag, vilket är jättetråkigt! Synd att nästan
alla second hand butiker flyttat till Våxnäs.

Negativt att man inte kan möblera med mattor, blommor etc 80
cm ut från entrén. Bör finnas ramar kring gatumöblering men
mer tillåtande. Bra när Swenströmska fick ut färgglada
bord/stolar, nya trottoarpratare ‐ mer enhetligt ‐ ser bättre ut,
och hundkisspåren syns inte…

Eko, fairtrade saknas.

Inte bra med Välsviken – tar från centrum/Bergvik

För lite vintage och second‐hand; Riktiga vintagebutiker saknas
helt

Oflexibla öppettider pga galleriatider

Eftersatt torghandel, gäller även ”bättre torghandel” – ökat
urval? Torghandel varje dag med stort utbud. Mer dagliga
marknader på torget.
Upplevelser saknas. Upplevelser och unika butiker ‐ centrums
styrka – men det behövs mer upplevelser!
För lite butiker på östra Drottninggatan ‐ upplevs långt bort från
centrum – folk hittar inte dit.

Ni måste jobba aktivt för att få till en mataffär i Inre hamn.

HANDEL

Illustration över dagens handelsstråk med A‐lägen (röd), B‐lägen (gul) och C‐lägen (grön). Centrum är mycket koncentrerat och de främsta A‐lägena ligger idag inne i
galleriorna. Drottninggatan och Västra torggatan i korset närmast Soltorget utgör de huvudsakliga shoppingstråken, men attraktiviteten avtar snabbt.

KROG- OCH NÖJESLIV

+ Bra, bra, bra, bra, bra; Finns; Finns tillräckligt,
finns mycket att välja på ! Hur mycket som helst.
Krogtätt
Stort utbud för alla åldrar, från Ungdomens hus
till Bishop, Nöjesfabriken/ bowling och nöje.
För ”vuxen”‐generationen – bra! Fungerar från
20 år och uppåt.
Små konflikter med närboende pga få bostäder,
koncentration på Kungsgatan
Uteserveringar lockar! Staden lever sommartid
– då vill man vistas i stan.
Tjejtätt.
Krogarnas stad – är det bra eller inte?

– Saknas variation, för begränsat; Enformigt/homogent; för lika det som
finns
Klent. Törrt! Lite dött. En gata. ”Plain”
Målgruppsanpassning saknas både vad gäller musik och åldersgrupper,
Gamla Sandgrund saknas…, behövs utbud för alla åldrar. Fungerar bra för
äldre till medelålders – men för övriga?
Låg servicenivå – bemötande, servicekänsla, utbud framför allt på
krogarna
Krogliv för alla åldrar? Finns inget för 18‐23, eller äldre – vart går man?
Längre öppettider.
Saknas aktiviteter i samband med krogbesök, ex Malmös bouleria ‐ i
gamla stallet – käka och spela boule i kulturmiljö
Underlätta för näringsidkare som står för ett alternativt nattliv , t ex
Båten, Bricks, The Leprechaun
Finns mest restauranger/nattklubbar. Fler pubar! Bidrar till att man
dricker mindre då man sitter i en lugn miljö och pratar. Kvarterskrogar
saknas.
Mer liv på torget! Öppna upp en bar sommartid som Utekompaniet på
Stureplan!
”Jag, som många andra, saknar Blue Moln Bar.”

ÄTA, DRICKA, FIKA

+ bra, bra, bra, bra, bra, bra. Stort utbud av restauranger, finns mycket
att äta; ganska stort utbud speciellt vid Kungsgatan, Stort utbud,
finns tillräckligt, Hur mycket som helst. Mycket restauranger/fik.
Restaurangutbudet är bra. Finns ok med restauranger! Bra utbud av
restauranger och caféer. Finns mycket ställen att äta på ‐ bra!
Finns brett utbud ‐ gäller att de kan finnas kvar; olika nationaliteter
restauranger; Bra utbud, stort urval ‐ men lite ”samma”… gott om
restauranger, barer
Östra Torggatan bra läge ‐ Stråket mot CCC & bibblan, Lerin mm ‐
finns många folk att plocka upp, ett område som gror , ombyggnaden
bra
Relativt stabilt ägarskap?!
Sträckan Soltorget – Hamngatan är ett A‐läge ‐ mängder med
besök: kan vara 7‐800 pers/ kväll: teatern ca 450 gäster,
restaurangen 150 gäster, hotell 150 gäster.
Man behöver komma närmre Haga – unikt – där finns stråk utan
kedjor, Haga är Karlstads ”söder”

–

Fikautbudet är superdåligt! Behövs fler caféer med gammaldags
sortiment och personligare utformning. Riktiga caféer saknas! Tre
Wayne´s i Karlstad centrum – abnormt tråkigt. Cafélivet i innerstan är
nästan icke existerande. Saknar fler caféer/bagerier med ett eget
koncept som Swenströmskas eller Råtorps café. Jättesynd att Waynes
tagit över med hela tre lokaler! Satsa mer på familjeföretag och
närproducerat! Utbudet bara Waynes, ej så bra! Större utbud av caféer
behövs gärna längs Drottninggatan och i Nordstan!. För få fik/caféer;
Finns inga små mysiga fik med ”hemmakänsla”.
Fler levande torg med exempelvis caféer! Finns få mysiga platser med
fik! Ett fik på stora torget.

–

Fler öppna fikaställen. Fika kvällstid? Går det ens? Sandys öppet
till 20.00, Coffee house 19.00… Inga gemytliga fik och inget riktigt
konditori på kvällen – behövs ett ”tantcafé”; saknas
kvällsöppna caféer. Söndagsöppet. Öppet på söndagar, bara
Waynes coffée; Öppettider inte så bra‐ speciellt på vintern;
Söndag kväll stängt; Inte säkert man vill gå på krog med
familjen…
Behövs fler moderna, trendiga och sköna pubar/uteställen för
åldern 35‐50 år. Ingen variation ‐ bara stora kedjor! Ökad bredd
och kvalitet. Dålig variation! Likvärdighet. Saknas mångfald!
Många lika. Man kan göra allt men det saknas variation och
kvalitet. Bara kedjor, saknas speciella småställen. Saknas pubar
med profil och mer alternativt (och inte bara rock/hårdrock), och
restauranger i centrum med något annat än pasta/pizza/
pubmeny.
Behövs fler roliga restauranger, t ex vegan, raw food,
smoothies osv. Saknas vegetariska restauranger! Utöka
restaurangutbudet så det kommer fler nya företag, samt fler
veganrestauranger. Mer vegetariskt. Mer butiker som satsar
på rawfood, ekologiskt, närodlat.
Behövs fler matserveringar och uteställen, än bara de på
torget. Något som har ett sammanhang längs älven.
Strandpromenad och restauranger längs med vattnet saknas.
Öppna upp mer uteserveringar. Fler men mindre uteserveringar,
t ex vid fik! Uteserveringar för restauranger och caféer funkar inte
så bra. Synd att staden blir så ”död” under vinterhalvåret.
Uteserveringarna kunde varit aktiva längre. Hade gjort centrum
mer levande längre.

–

Ta vara på närheten till vattnet. Båten och Timmys har bästa läge
men inte speciellt mysigt. Borde finnas ett bra café med lättare
mat med sittplatser mot älven. Varför har inte underbara muséet
sin uteservering mot vattnet? Sandgrundsbryggan kunde ha rymt
ett sommarcafé – finns en kiosk i Stadsparken men få besökare…
Vi tar inte vara på de tillgångar som finns! Promenadstråk längs
älven med uteserveringar/restauranger ‐ som utomlands, där
människor kan strosa, sitta och fika/äta/dricka eller bara titta på
livet. Helst bilfritt. Kvällssol, saknas tyvärr på de flesta
uteserveringar idag. Det är väl i princip bara Bishop som har detta
och där är det ju nästan alltid fullt, troligen mycket p g a kvällsolen
Kvarterskrogar saknas helt.
Karlstad borde anordna mer event, ex matevent, där
”foodtrucks” fick förekomma. Mer matevents i stan och en
matmarknad där man kan köpa färsk frukt, en minivariant av
Hötorget i Stockholm.
Behövs studentrabatter! Finns matställen ‐ men dyrt. Omysiga.
Nordstan ”död” – bättre tidigare innan Duvan – galleria där
Sats idag med frisörer, livsmedel mm. Östra Torggatan utgör
”the dark side of town”…
Järnvägsgatan bra läge i stan men inget vidare uteliv – trånga
trottoarer, tråkigt med skyltfönster vid Åhléns och Drott.

TURISM
+ OK. Fungerar.
Båtbussarna bra
Vi har förutsättningar för turism
Vår/sommarstad! Särskilt sommar!
Alla glada och trevliga!
Ljus i Mariebergsskogen lockande på vintern
Båtbussar, bad, tillgång till vatten
”Skärgården med det ljusa livet och det
mörka sagolandskapet. ”
Evenemang som Putte i parken, Vin&deli,
mässor, rally, hockey

– Saknas platser och aktiviteter centralt för turism
Ingen levande miljö. Ingen mysighet, händer inget oväntat;
Inga folk! Ingen variation i utbud av restauranger och
handel, finns inget som sticker ut och lockar till besök!
Saknar den mysiga kärnan som förknippas med den goda
turiststaden. För mycket fokus på shopping.
Oförtjänt bra rykte. Evenemang, handel ‐ kedjor – endast
för viss målgrupp. Staden fungerar bra att leva, arbeta och
besöka men är ganska ”mainstream”. Det är ingen stad som
sticker ut.
Höst‐ vinter döende. Kalt & tråkigt hela Karlstad, torget etc;
Sommarstaden ok ‐ sol, vatten, grönska – MEN resten av
året glider vi mest med…
Utnyttja vattnet bättre. Egna spontana aktiviteter, hyra
metspön, trampbåt etc ‐ även på vinter! Skridsko på
kanalen? Uthyrning kanot gick i konkurs… Utnyttja vattnet
mer för egna aktiviteter. Saknas fikaplatser och
restauranger vid vattnet. Det saknas koppling till Vänern
Besöksparkering. Parkering turistbussar saknas!
Bussparkering idag på finaste stråket….; Finns ingen
parkering utanför Nya peking.

– Jobba på att ta vara på dagliga turister. Mer
spotanupplevelser. Spontanupplevelser på stan, som det
bara är att hänga på, spontanvandringar, ex. telefonapp,
Arvika
Paketera idrott och turism!; För lite satsning på
cykelturism.
Kineserna kommer över dagen – ta hand om dem!; Få
kineserna att stanna! Då får vi mer turism!
Kulturguider saknas i alla former – bör finnas i olika format
t.ex digitalt
Skyltning saknas. Även för utländska gäster; Fattas
skyltning, svårt att hitta, saknas guidning! Saknas roliga
skyltar.
Knyt samman centrum med Mariebergsskogen – enkel
förbindelse som tåg, mjuka linjen eller cykelbuss med
PostilJohan; Skyltningen går också att göras tydligare!
Dans ‐ det finns bara Fröding (för äldre)
Hundcafé. Skulle man kunna ha djur nånstans? ”Klapp‐
café”, klappa getter och hundcafé? Guide för hundcaféer…

EVENEMANG

+ Bra utbud finns!; Stort utbud i ett centrerat område; Stort utbud; Bra; OK;
Finns mycket; Varierat; Frekvent utbud
Bra förutsättningar att hålla evenemang i centrum pga få boende
+++Lots of Love! Mer sånt
På Sandgrundsudden händer det!
Musik

– Inget händer! Vi tillåter inte evenemang att visa sig i centrum! Där
det funkar är Mariebergsskogen och delvis Sandgrundsudden
Hur mäter vi? Alla Sveriges 290 kommuner vill bli 4:e största…mäts
det utifrån besökare? Utifrån ranking?
Vi har förutsättningarna – stora platser ‐ men det utnyttjas inte!
Torget kan det hända mycket. Stora torget behöver utvecklas.
Fler evenemang som ger avtryck och puls, gärna mindre evenemang
‐ mer ofta, Mer spontana grejer, När det sker event – stort – inte det
lätta/enkla…
Borde vara Flashmores från teatern; Utomhusspelningar
Bra men sällan. Sommartid finns ett bättre utbud, men kan
fortfarande bli bättre; Utnyttja rallyt bättre!
Fler roliga evenemang för att locka barnfamiljer. Fler aktiviteter
som är billiga. Fler konserter hade uppskattats.
Ordna aktiviteter i centrum på sommaren ‐ en fest för barnen/dans
för unga/kulturmässa etc; något på Stora torget varannan lördag
Åtkomligheten för att delta i evenemang för de som inte bor i
centrala Karlstad är usel. Svårt besöka cykelfixerade Karlstad om man
bor i Väse, Molkom eller Vålberg.
Parkera hur? Ytor finns MEN parkeringsbrist!
Kommunen borde ordna mer aktiviteter på sommaren i centrum.

Kartillustration över evenemangsytor utomhus samt evenemangsscener och arenor i och kring centrum.

LEVANDE KULTURLIV

– Mer musik! Musik vid tillfälliga
händelser. Annars blankt. Stort
utbud förutom för musik!

Kommer inga roliga grejer till
Karlstad – bara Andreas
Johnson.
UNO & bibliotekshuset ej så
trevligt. Biblioteket behöver
fräschas upp och göras mer
attraktivt.
Få museum och lite konst i
stan. Kreativ kommunal
konsthall saknas!
Samtidskonst. Allt bra utom
det. Inte så mycket gallerier ‐
konst i skyltfönstren… Vill se fler
museum i centrum. Helst ett
som visar stadens historia (typ
uppbyggda miljöer i naturlig
storlek), eller som anknyter till
en lokalpersonlighet.
+ Stort utbud i ett centrerat område. Det vi är bra på ‐
förutom musik! Bra ‐ teater, film, musik, evenemang

Flytta ut kulturlivet muséer etc på gatan
Nöjesfabriken bra!
Finns ett levande kulturliv, speciellt på sommaren
Bra konst och muséer, men de behöver
marknadsföras mer
Konstnärliga rådet bra ‐ bra att gestaltning med i alla
projekt – ex Stora torget, Sandgrundsudden,
Soltorget, Residensparken, Mitt i City, Muséet etc

Institutioner eller
spontankultur? Finns bra
finkultur men saknas
spontankultur. Behövs mer
alternativt – ej bara ”finkultur!”

– Introvert och osynligt. Förutsättningarna finns delvis;
Finns ett levande kulturliv men det är inåtvänt, svårt att ta
del av; Utbud finns men är ej synligt i staden! Introverta
institutioner; Finns mycket, men anonymt och dolt; operan
är duktiga på att ställa ut marschaller etc men i övrigt
märker man inte att det händer något. Vi har rätt mycket
kultur i centrum, men allt känns väldigt subtilt – vi behöver
något som sticker ut! (jämför Kristinehamn)
Marknadsföring/branding. Karlstads historia fantastiskt
intressant ‐ tas inte tillvara. Paketera med hjälp av
bilder/foton/appar/teknik som berättar, ex på arenor, på
olika språk även asiatiska. Muséet Värmland bra – dålig PR
dock. Behövs mer marknadsföring.
Saknar ett rejält kulturhus där det kan anordnas en stor
mängd olika arrangemang. Upplevs utspritt i dag med
teatern, Scala, museum, bibliotek etc. Saknas ett
kulturhus, gärna i ”kulturstråket”, där stadens medborgare
själva kan samlas för att skapa och presentera sina verk.
Enkla lokaler för konst, skulptur, teater och musik, med
arenor för framträdanden. Enkla lokaler för små och stora
sammankomster…! Saknas kulturhus/kultur som
mötesplats
Bredare, mer kreativt! Vad behöver vi mer? En till bio
behövs för klassiskt. Bättre teater, bredare urval. Saknas
filmfestival för kvalitetsfilm, bredare utbud.

– Mer utomhus, lättare att få upp scener och utrustning,
flexibilitet! En scen för en timme ska kunna finnas. Finns
möjligheter att utveckla utomhusteater/‐film/‐musik samt
gatumusik; Saknas fast scen, gärna på torget; Torget vore
bra för flexibla lösningar med öppen scen, sittplatser
Mindre mellanstora rum saknas; Mötesplatser på
kvällar/helger som ej inkluderar alkohol eller att man
måste köpa något. Ex Utomhusbio, även på höst och vinter
Det riktigt bra matcaféstället saknas – exempelvis hos
Lerin! Typ Fotografiska…; Saknas en riktigt bra
restaurang/servering på Stora teatern
Varför hänger vi upp allt på gratisarbetande
skolungdomar?
Kultur för dyrt!
” Kultur, näringsliv, kommun etc – skapa det överraskande
… sen går vi och lägger oss vid älven…variation!”

LEK
+ bra, bra
Det finns öppna ytor – fantasifråga!
Bra initiativ med lekparken vid muséet. Kan
göra att fler barnfamiljer shoppar i centrum
för att sen avsluta med lite lek.
Bra
Finns på Museiparken, Sandgrundsudden; Lek i
museiparken kanske lite bättre nu.
Mariebergsskogen är fantastiskt, men det
behövs fler lekytor!

–

Karlstad har inte en särskilt barnvänlig innerstad.
Behövs mer för att locka barnen. Behövs mer för de
små barnen!
Finns lite för lite för barnfamiljer för att man ska ta en
familjedag i centrum. Där barn vistas, vistas föräldrar
och vuxna också – skapar liv! Vi slutar aldrig att
leka… Bidrar till café och mat.
Vad finns? Museiparken. Dåligt, dåligt. Finns mer att
önska! De som finns är bra ‐ men för få. Museiparken
är bra men det behövs fler ställen centralt för lek.
Saknas mer bla i galleriorna och vid
Tingvallagymnasiet. Finns stor potential för lek men
inte så många möjligheter, saknas utbud. Bra om
barnen kan leka på olika platser.
Spontanleken saknas; Finns inte mycket för barn att
klättra på.
Saknas lek i kvarteren/stråken för shopping, jämför
Vasaparken i Stockholm – lek/idrott, Gotland ‐
studsmatta i gatan; betong‐fåren i Visby ‐ något att
klättra på. Kan man lägga gräsmatta på gågatan?
Jobba med lekkonstverk och lekskulpturer ‐ gyllene
hästen, gorillan, gör något på Drottninggatan! Det
behövs en lekpark närmare centrum! Gungställningar
och smålekparker behövs. Barnen tar säkert gäärna en
paus från föräldrarnas lååååångtråkiga handling och
leker en sväng.

–

Lekplatser ska vara utmärkta.
Behövs platser som inbjuder till lek och aktivitet ‐ de
som finns är inte inbjudande. Sandgrund bättre nu
men mindre ”lekoaser” och lekfullhet saknas.
Ny lekplats på torget? Renodlat snyggt i stadsbilden.
Vänta på bussen‐lek; Gör en liten lekpark mitt på
torget så barn kan leka i väntan på bussen. Kan även
vara enkelt… åka kana på snöhög!
Isbana på torget. Sluta bromsa och tro att den skulle
konkurrera ut Mariebergsskogen!
Utveckla Sandgrund med möjlighet till
kulturutövning för alla åldrar – lekparken är bra.
Komplettera med minigolf, skatepark, graffittivägg,
utomhusbio. Kolla in folkets park, Malmö.
Skulle behövas någon mer leksaksaffär eller en liten
lekhörna, gärna bemannad, som på IKEA.
Fy skäms, för att ombyggnationen av lekparken vid
Sandgrund inte var klar till sommaren som utlovat! Illa
att våra barn ska behöva bli så ledsna.
Mer fickparker för lek och lekfulla element! Ont om
fickparker. Fler och i varje stadsdel ‐ jämför Turkiet –
finns en i varje park/stadsdel.

SPORT

+

bra, bra
Bra; Stad att sporta i
Springa fungerar; Jogging stark trend – främja ännu mer.
Joggingslinga med fasta redskap & utegym; jogga; springa
‐ bättre än flanera….
Stort utbud ‐ utegympa Friskis, bowling, biljard, Sats,
bad/idrottshus, leder för promenad/jogging längs älven,
Friska Karlstad, slingor, utegymmet på Gubbholmen.
Många som tränar känner ej till Gubbholmen – avskilt.
Bra med många platser att kunna utöva
utomhusaktiviteter; Finns många ställen.
Utegymmet på Gubbholmen är bra, alltid välbesökt!
Tack!
Bra att det finns träningsmöjligheter i centrum.
Cykla, bada

–

Enda som finns är utegymmet på Gubbholmen.
Saknas utrymme för urbana sporter i centrum! I de fall
de vill vara i stan motar vi bort dem ‐ ex skate ‐ dessa vill
ej vara i Rud!
Saknas ytor för spontansport!; Utveckla platser för
spontanidrott ‐ som boule, basketkorgar, skate, parcour,
skridskobana, joggingslinga i centrum … saknas platser
som inbjuder till det. Finns nu bara gym och
Gubbholmen. En källa till spontana möten! Möjlighet att
låna brännbollsutrustning…; Mer urbana sporter i
centrum, tex utegym ‐ något för Sats?

–

Barngym saknas, skulle passa bra på Gubbholmen.
Nej, finns ej, går inte att sporta i centrum, finns mer att
önska. Behövs mer i centrum; Tingvallastan inte så bra.
Saknar något mer som har med sport att göra!
Få mötesplatser för sportaktiviteter, för bullrig innerstad,
för få grönytor, saknas stråk och ytor centralt för att
sporta; Finns inga utomhusmiljöer ‐ utnyttja parkerna!
Bristfällig skyltning till det som finns ex badhuset, Hälsans
stig mm. Hälsostig behöver markeras ut
Saknas badplatser i älven – kan vi få ett Kallbadhus?
Saknas sportanläggningar/bättre arenor ‐ men ska de vara i
centrum? Behövs möjligheter att idrotta i stan, t ex gym,
tennis & squash. Mycket finns i utkanten av stan – inte så
kul för ex en student som saknar bil. Saknas fler centrala
gym med annan inriktning.
Mer bredd. Satsa mer på udda och små idrotter! Mer
kampsportsföreningar!!
Saknas boulebanor!

–

För dyra lokaler/hyror.
Finns ej gratis. Att köpa sport finns, men inte kostnadsfritt.
Idrott är viktigt i Karlstad, men det saknas ett starkare
engagemang från kommunens sida för att se till att
skolelever idrottar. Kanske genom program efter skolan
för att få elever att engagera sig, skaffa vänner och idrotta,
likt USA:s ”afterschool activities”.
Bättre möjligheter för löpning på annat underlag än asfalt!
Det är långt till Skutberget utan bil och det känns otryggt i
skogen.

FÖRENINGSLIV

+ Bra.
Finns kultur‐, idrotts‐ och intresse‐föreningar,
Gjuteriet, Nöjesfabriken, Vuxenskolan
Drottninggatan, NBV
Finns mycket lokaler ‐ Uno, Gjuteriet,
Betlehemskyrkan, Bridgeförening vid Ria,
Medborgarskolan
Politiskt – Ja. Student ‐ Nja.
UNO på uppgång. Bra.
Finns sport‐, kultur‐ och kyrkliga föreningar
Oklart, inte säkert att det är centrum‐orienterat.
Skillnad på föreningsliv & föreningsaktiviteter.
Föreningslivet sker ute i stadsdelarna medan
förenings‐aktiviteter, t.ex Friskis kan ske i centrum.

–

Mycket finns men kan nog utvecklas.
Vet ej; vet ej; vet ej; ??? Vad finns det? Vi vet
inte så mycket… annonseras inte utåt.
Föreningsliv? Finns det i centrum?
Skulle vara bra om det fanns ett nytt kulturhus!
?? Föreningsliv ‐ vad är det? Vad har vi att
erbjuda? Finns mer att önska!
Syns inte i centrum, föreningslivet är för
anonymt – ger inte avtryck i centrum
Saknas allaktivitetshus i centrum, som t.ex UNO
som är öppet, UNO finns men upplevs stängt
och vänder sig inåt.
Det är svårt att komma åt de olika föreningar
som finns i stan. Kanske jag letat på fel ställen?

SPONTANA MÖTEN
+ Bra. OK.
Soltorget. Pulsen finns på Soltorget – fler såna platser!
I parkerna, på Sandgrund, uteserveringarna ‐ hänger
mycket på sommarhalvåret
Liten yta, i parkerna främst, känner man folk eller inte?
Parkerna där man träffar folk man inte känner – pratar
blommor, beundrar konsten etc
Sker på neutrala platser. Något man upplever
tillsammans, neutralt ämne – räven, blommor, konst…,
Finns en livskvalitet i det spontana mötet – viktig del
Finns det kulturskillnader i olika delar av staden?
Soltorget, Mitticity ‐ inne vid scenen

– Sker ej, Sker ej, sker ej, sker ej. Vad är
det??
Väldigt lite spontana möten, sker sällan.
Få möten. Många platser, men utan
möten ‐ se på Soltorget! Spontana möten
sker sällan, eventuellt på krogen och
kanske i samband med att man väntar på
buss/tåg osv. Sker i samband med att det
händer något ”spontant”, t.ex gatuteater.
Det räcker inte att stå och vänta på
bussen!! Det måste finnas något att börja
prata om… hända något eller något att
titta på…
För lite händelser i stadsrummet
Saknas på vintern, jämför Umeå –
rutchbana i is på vintern på torget med
gratis stjärtlappar…
För mycket kommersiellt. Offentliga
platser utan krav på konsumtion behövs!
Få platser att hänga på utomhus, Finns
inga attraktiva platser för spontana
möten, Finns inget ställe för det, Få
mötesplatser; Vi behöver skapa bättre
förutsättningar för spontana möten ‐ fler
sittplatser och naturliga ställen /platser
att samlas/träffas!
Rörelsestrukturen är styrd och liten
Trevliga gruppmiljöer med bänkar och
bord samt ett fik på torget.
Karlstad kan bli mer lekfullt. Det behövs
attraktiva mötesplatser!

FLANERA/ STROSA

+

Bra
Älvgrenarna bra för flanering.
Sandgrundsudden, Vattnet vackert, Fina
miljöer vid älven, fint längs älven, mycket
vatten och parker som stimulerar till att
flanera.
Bra på sommaren, korta gångavstånd, stråk,
finns flera gångstråk

–

För litet ‐ 2 kvarter med korset i Soltorget är
för litet, för få gåytor och för mycket biltrafik ‐
behövs fler gågator? Man ska kunna kika i
skyltfönster, strosa, käka glass, prata utan att
störas av trafik. För mycket barriärer.
Gaturummet inbjuder inte till att flanera –
mycket stopp åt alla håll…
Fungerar ej ‐ endast handelskvarter, annars
inga stråk att strosa runt på; Kan vara svårt
att bara strosa och hänga utan att gå in i
affärer. Känns inte som om man kan gå runt
och sitta på en bänk utan anledning. Behövs
mer stråk och gågator. Finns ingen rundtur ‐
man vill ej gå fram och tillbaka! Svårt att
”strosa” planlöst. Dåligt med stråk och de
som finns saknar hållpunkter, behövs mål i
ändarna!
Äventyret saknas, även i nya kvarter; Dåligt i
centrum, saknas ”upptäcka‐del”, något att
upptäcka, mycket stängda strukturer och
kvarter; gated communities.

–

Mer liv på gatorna, folk som promenerar, sätter sig på ett
cafe, går vidare, köper en glass och sätter sig i en park.
Man går hela tiden vidare och tar det lite som det kommer.
Men då behövs alternativ efter vägen. En levande stad!
Och inte bara på en eller två gator som idag. Gör centrum
större och se till att det finns lite för alla som vill spendera
dagen i centrum, oavsett om det är i Haga, nere i hamnen
eller i Mitt i City.
Mysigare gågator behövs. Fler bilfria gator.
Centrumgatorna är allt annat än gemytliga! Innerstaden är
INTE KUL! Finns potential kring älven men inte i centrum!
Drottninggatan & torget ej trevligt område att gå i. ”Om
man har en timme till bussen ‐ så väntar man på bussen”
Tråkigt i både centrum och Nordstan.
Utöka och bind ihop områdena kring centrum, och för
guds skull, se till att Stadsträdgården öppnas upp och görs
mer tillgängligt. En fantastisk park mitt i stan men ändå så
långt borta.
Bättre spridning på vart människor rör sig så inte allt blir så
centrerat! Kringliggande områden som Haga, Klara,
Hamnen, Viken etc borde integreras mer med centrum.
Finns stråk att flanera i, men de är ganska begränsade och
borde gå att bygga ut och bygga ihop. Fläckvis bra, fult på
vissa ställen, trafiken skär upp många stråk. Skulle kunna
vara flanörstråk från Kungsgatan mot Haga ‐ men i
dagsläget inget lockande…
Mer lekfullhet! Ett ”classy” stråk. Karlstads fifth aveny?
Skulle kunna konceptualiseras?

–

Vi har en del baksidor och återvändsgränder ‐ Hamngatan,
kv. Duvan, Östra Torggatan, utanför Meze möts man av en
pissoar etc. För mycket tunga och stängda dörrar
sommartid.
Vore trevligt med långa bilfria promenadstråk längs älven
med uteserveringar/restauranger i kvällssol ‐ som
utomlands, där människor kan strosa, sitta och
fika/äta/dricka eller bara titta på livet. Än så länge dåligt
med flanörsstråk längs älven. Koppla ihop med Inre
hamnen. Älven kan gå att utveckla… Sittplatser utefter
älvkanten. OK flanera i Haga och på Sandgrundsudden,
men lite för långt bort!
Trångt att flanera pga cyklister och uteserveringar – en
krock. På sommaren trångt kring uteserveringarna med
cyklister på stråken.
Behövs tillsyn av gatupratare, städning och
uteserveringar.
Tillgängliga innergårdar saknas. Inga passager genom
kvarteren, Inga innergårdar och om det finns – parkering
Gestaltning och innehåll som förbättringspotential
Mer gröna flöden genom stan.
Att strosa i Karlstad går bra men det behövs mer
sittmöjligheter, som inte är caféer eller uteserveringar.
Fler sittplatser ute! Fler bänkar att sitta på.

HÄNGA/TA DEL AV STADSLIVET
+

Sommarstad, ta del av stadslivet går bra
på sommaren, men vintern?
Bra liv och rörelse, Lätt att hänga ‐
bänkar, parker
Uteserveringar. finns med
uteserveringarna, mycket uteserveringar
utrymme finns, OK
Sandgrundsudden, kroggatan finns; Det
funkar i/på Haga, Sandgrundsudden,
muséet, Pråmkanalen, Teatern; Mitticity,
Residensparken, Teaterområdet,
Biblioteket, Drottninggatan, Torget
Fika, mat och en Öl, Ta en glass vid
Timmys

– Det händer inget! Det finns inget! För få trevliga ställen att
sitta på; Få sittplatser, Dåligt med allmänna sittplatser i
intressanta lägen; Saknas bra ställen i solen att sitta på.
Finns platser men saknas häng! Idag måste man ha planerat,
man går inte utan anledning. Saknas mötesplatser.
Finns bara betalställen ‐ saknas en offentlig plats där man ej
behöver betala för att kolla på folk. Torget enda stället att
”hänga på” utan att köpa något; Gratishäng saknas ‐ att bara
kunna sitta ‐ utan öl!” Hängställen saknas efter kl 16 på
lördagar och på helger. Alla har inte råd att gå på restaurang!
Centrum karaktäriseras av konsumtion. Gratishäng saknas ‐
krävs att man sitter vid uteservering etc, Få platser att sitta
ner på eller ”hänga” på förutom uteserveringar… Offentliga
platser utan krav på konsumtion mitt i city finns ej.
Stadsträdgården hade fungerat jättebra om den inte låg så
avlägset. Stationen är en barriär. Alternativt en park på del av
Stora torget. Eller är fokus bara på de rika ?
Häng på vintern? Varför tar det slut i augusti? Arrangeras
inget på vintern, kan vara något vid rallyt, man går inte in till
granen/torget ‐ orsak till att åka ner? Häng finns på
Sandgrund – men på vintern…
Centrum är en transportsträcka mellan A & B. De hårda
stadsrummen saknar liv och anledning att stanna upp.
Parkerna finns och utgör ett undantag. Programmering –
jämför Times square; Rallybilar på stan – drar det folk?

– Saknas mysiga ställen att ”hänga” på – finns dock
potential. Karlstad är en fin stad men behöver bli mysigare.
Det behövs fler mysiga platser att umgås på i stan! Finns få
platser med mysiga fik, parker och bänkar. Mysiga gröna
ytor där man kan ”hänga” på sommaren behöver
prioriteras.
Finns inget picknickställe! Citypicknick?!
Inte så barnvänligt.
Behövs mer vattennära hängplatser! Knyt ihop alla
hängställen i en ring runt stan. Utveckla de som finns.
Caféer.
FRITT WIFI i centrum kan stimulera moderna hängplatser.
Fult torg – inget kul! Mer grönt och fler sittplatser på
torget.
Generationsberoende ‐ beror på generation om det finns
”hängplatser”

ATT BO I

+

Stor efterfrågan att bo i stan
Schysst, fantastiska innergårdar!
Bra stad att bo och jobba i!
Bra boenden på gång
Bra att bo i stan ‐ närhet ‐ till älv
och utbud, parker; nära till allt;
närhet; man behöver ej bil!
Jag bor mitt i centrum på Östra
torggatan och trivs jättebra!

– Inte bra, inte bra, nej, är nog lite dåligt – kan bli bättre
Stora störningar för bostäder i centrum – bullerstörningar från
krogar, trafik, musikevenemang, gatustädning; luftmiljö ‐ få
lugna gårdar – saknas!
Svårt att få tag i bostad i centrum. Saknas bostäder; Fattas i
utbudet; Nu får man vänta upp till ett år för att hitta lägenhet.
Behövs fler bostäder!
Dyrt med boende centralt. Bygg mer & billigare lägenheter –
gör staden attraktiv – även för att stanna i i framtiden.
Svårt att hitta billiga hyresrätter som ensamstående. Byggs
bara nya, dyra och små alternativ.
Finns ju inga småboenden.
Finns bostäder men de syns inte – de är placerade för högt.
Mer blandat och bostäder! Gärna i kvartersstruktur med
butiker i bottenplan ‐ ger en levande stad!
Finns för få bostäder till studenter‐ otroligt svårt att få tag i.
Gungställningar och smålekparker behövs för oss som bor mitt
i centrum.
Att bo granne med Sats är negativt då deras pass hörs till
många närliggande lägenheter.

Gator med bostäder (rött) och större hotell (blått). Totalt bor det ca 2900 personer i Tingvallastaden samt 14.900 personer i Tingvallastaden, Haga, Klara, Viken och
Herrhagen. Stor omvandling pågår dock i Viken vilket kommer medföra att antalet arbetsplatser på sikt kommer att minska och antalet bostäder öka.

FÖR STUDENTER
+ Attraktiv studentstad!
Finns många studenter i
Karlstad – på Kronoparken
Ok. Bra universitet.
UNO för gymnasiestudenter
bra! Bra gymnasiestad.
För en student fungerar det helt
okej, förutom att matbutikerna i
centrum är väldigt dyra.
Universitetsområdet är bra.

‐

Studenter saknas! Få dem att bo kvar! … boende saknas!
Kommunen dålig på att behålla nyutexaminerade
studenter. Karlstad är så ”himla svennigt”! Det är därför
unga kreativa människor flyr till storstäderna. Det krävs mer
spännande stadsmiljöer för att hålla dem kvar!
Ingen studentstad – saknas studentboende, kårhus,
studentrabatter, finns inga fik att plugga på;
Studentaktiviteter saknas; Har ingen plats att vara på ‐ bara
Kronoparken; Finns inga studentställen i centrum! Saknas
kårhus i stan ‐ viktigt att få ner studenterna till stan – inte en
del av centrum idag. Staden verkar sakna tydliga ambitioner
gentemot exempelvis studenter. Alla städer som vill kalla sig
studentstad har ex ett kårhus. Är kommunens bidrag till
studenter är lågt?
Inga studenter är i stan som studenter; Genom att
universitetet är på Kronoparken märks studentlivet inte så
påtagligt i det dagliga livet; Många studenter är inte i stan
just för att de är studenter… Centrum ger dåliga
förutsättningar för studenter.
Saknas arbetsplatser/grupprum/möteslokaler för studenter.
Hur är det med andra studenter än universitetsstudenter?
Studenterna är för långt bort. Skulle kunna finnas en filial
till kårhuset – studentbar eller liknande, Jaguar?

‐

Borde vara mer utbildningslokaler i centrum. Flytta ner
några institutioner till centrum, jämför med andra
universitetsstäder!
Studentliv saknas helt i centrum; alla håller sig i
Kronoparken – enklaven med 10000 invånare märks ej av
alls…. Studenter syns inte på gatorna; Vi vill ha dem men de
finns inte…. allt händer på Kronoparken; Behövs mer
aktiviteter – ej bara overaller utan mer studentliv och puls;
Dåligt utbud centralt för studenter, Nattlivet finns men inget
annat! Studentliv finns men nischat. Krävs att man tar
ställning i något.
Svårt att ta sig dit! Bättre busspriser för studenter så att de
faktiskt kan utnyttja centrum. Otroligt ogynnsamt att vara
student och betala förskräckliga summor för busskort som
man måste ha för att ta sig till universitetet. Sänk avgiften!
Det borde vara billigare att välja kollektivt.
Dyrt! Alla har inte råd att köpa lägenhet och universitetet är
långt bort! Fler restauranger med studentvänliga priser!
Studenter vill ha aktiviteter som inte kostar skjortan! Hade
varit hur häftigt som helst med en utomhusbio eller drive‐in‐
bio under sommaren…

ATT JOBBA I

–

Svårt att få bostad och jobb – vi har tappat
mot de andra medelstora städerna…
Svårt att få jobb. Viktigt med
kontaktmöjligheter för att kunna få extrajobb
under studierna.
Finns det någon framtid? Myndigheterna
lämnar stan…
Ingenjörsutbildning med designinriktning –
inte så stort utbud av jobb – innebär stopp i
karriären… Finns det jobb i de utbildningar
KAU för?
Behövs mer jobb. Skulle vilja jobba i centrum
men svårt att få jobb här. Önskar att man
etablerade mer för ökade jobbmöjligheter.
Kontorshotell saknas.
Enklare att byta färdmedel. Bättre byten
regional – lokal kollektivtrafik & vid
trafikstopp.

+

bra, bra, bra, bra, bra, mycket bra
Nära ‐ bra pendlingsmöjligheter in till
Karlstad, cykelavstånd, buss, lätt att nå,
kollektivtrafik, närhet för pendlare,
Nära ‐ att köpa mat, Claes Ohlson etc;
Närheten till Drottninggatan. Närhet.
Enkelt, ”litet – bra”
Bra blandning utbud nära ‐ gott om
kontorslokaler, krogar, butiker, företag i
centrum
Trevlig miljö att jobba i.
Staden fungerar bra att jobba i.

De största arbetsplatserna (över ca 125 anställda), inom Tingvallastaden, Haga, Klara och Viken. Totalt jobbar ca 7700 personer i Tingvallastaden
samt ca 15.600 personer i Tingvallastaden, Haga, Klara och Viken.

ETABLERA FÖRETAG I

– ???; vet inte; Verkar inte gynnsamt att starta
eget.
Lokalbrist för restauranger, caféer etc – utgör
ett hinder för etablering. Svårt att få lokaler för
att etablera företag i, speciellt restaurang och
café. Satsa på familjeföretag och
närproducerat.
Svårt att få tag på lokaler, fastighetsägarna
svåra om det krävs ombyggnader
Ont om lokaler och mark, 4 kontorshotell i
Karlstad, men kontorshotell saknas i centrum;
Så där att starta företag i – finns inte plats att
bygga nytt
Skapa större möjlighet för små aktörer att
bedriva verksamhet i centrum; Svårt att
etablera företag och att överleva
Hyresnivåerna hindrar; Butikslokalerna är på
tok för dyra! Det råder brist på billiga
butikslokaler – gör centrum monotont och
ointressant; Vi skulle kunna öppna upp – finns
lokaler, men inte för alla…
Samordning saknas i olika frågor hos
kommunen! Idag blir man skjutsad runt –
saknas en samordningsfunktion på kommunen!
Kommunen måste jobba hårdare för att få hit
företag inom olika branscher.
Underlätta för näringsidkare som vill driva
alternativt utbud

+ finns möjligheter, finns gott om ”tomma lokaler”

ÖVRIGA SYNPUNKTER KRING
CENTRUMS INNEHÅLL

+

TRAFIK

Bra cykelstad
Ett bra projekt är att Buss och tåg går från samma ställe.
Cykelvänligheten runt och utanför staden är jättebra

– Stäng av östra Torggatan för biltrafik; Jag tycker att det skall
vara ännu mindre bilar i centrum. mer plats för folkliv! ; Gör
centrum bilfritt. Gör mer gång och cykelstråk.
Tydliga gång och cykelvägar. I dag är det kaos i de centrala
delarna. Tanken är att cyklister och fotgängare ska samsas om
ytorna. Det är ingen lyckad kombination. Bygg cykelbana på
Drottninggatan och mer gångvägar. Det är dåligt om
cykelbanan är på trottoarerna. Se över trottoarer, deras
framkom‐lighet samt hur man kommer upp på höga trottoarer.
Tillgänglighetsanpassa!
I centrum verkar det som att man helst inte ska cykla
överhuvudtaget. Det finns cykelbanor, där gående kan strosa
hur som helst, som plötsligt bara tar slut. Gud förbjude att man
cyklar på trottoaren, och på bilvägen svävar man i livsfara
samtidigt som man retar upp bilisterna med sin blotta närvaro.
Varför inte ha en tydligt markerad cykelbana, t.ex. i mitten av
Drottninggatan och Västra Torggatan, där de gående helt enkelt
får se upp om de inte vill bli påkörda? Mer som i exempelvis
Amsterdam eller Köpenhamn!
Mer utvecklade cykelleder i centrum. Det känns väldigt otryggt
att trängas med bussar på Drottninggatan. Visst, man kan gå av
och leda cykeln (och trängas med gångtrafikanter på
trottoaren...) Bättre cykelvägar inne i stan, Karlstad centrum
behöver extra parkeringsplats och cykelbana på
Drottninggatan.
Cykelutbildning. Hur man framför sin cykel med hänsyn.
Många följer trenden och har plötsligt börjat cykla men de vet
inte hur man ska cykla.

– Bättre och säkrare parkeringsmöjligheter för cykel i anslutning
till järnvägsstationen; Bättre möjligheter att låsa fast cyklar.
Bra om kommunen kastar gamla cyklar i centrum. Fler
cykelpumpar och bättre översyn av dessa!
Långtidsuthyrning av cykel saknas ‐ över ett dögn eller mera.
Idag kan man bara hyra till ca kl 17 och det har inte fungerat för
mig.
Cykelmarkeringarna är också usla. Gatstumpen Västa
Torggatan/Herrgårdsgatan har fått en skylt i marken som ingen
förstår "Lika värde". Många tror att det betyder
människovärde, men enligt uppgift ska det föreställa att "alla"
har tillträde till mittremsan. Helt tokigt eftersom det finns
breda trottoarer på båda sidor. Varför inte ha enbart cyklister i
mitten? Är det restaurangerna som styr?
Bättre cykelvägar. Tryggare cykelvägar. Cyklar man från Haga
måste man cykla mycket på vägbanan bland bilister. Inte
idealiskt för barn! Vågar inte låta barnen cykla själva pga detta
(de är 10 & 8); Jag bor på Norrstrand, centrums ytterområde
och tycker det är farligt att cykla Norrstrandsgatan norra allen
mot skolorna Hagaborg‐ Norrstrandskolan ‐ gör om de breda
trottoarerna till cykelväg så löses problemet. Ingen bryr sig om
att måla på cykelmarkeringarna, som håller på suddas ut.
Tak vid torget, Så att man kan vänta på bussen under tak när
det regnar.
Det är bra om det finns fler bussar till andra orter på helgen.
Karlstadbuss ska vara gratis att åka med, ett förslag att dämpa
dom ekonomiska förlusterna i sådan handling kan vara att fylla
dom med annonser.

–

Alla matbutiker i stan är väldigt dyra. Då är det dock bra att
alla stadsbussar går från torget så att man kan ta sig i stort
sett över hela staden trots att man inte har bil! Ett stort minus
dock för att kommunen höjer busspriserna för att kunna åka
med stradstrafiken alldeles för ofta...! Det borde vara billigare
att välja kollektivt.
Byggföretagen måste jobba snabbare i centrum; Gatuarbeten
på Älvgatan, ny stenbeläggning med ljusa stenar som visar
minsta smuts…
Svårt ibland att åka ner i Mitticity‐garaget pga bussar osv
Som biltrafikant är man väldigt trött på felparkerade bilar runt
stadshotellet och längs Herrgårdsgatan. Borde göras om en del
på gatorna där. Är livsfarligt vissa gånger på dessa kvarter.
Parkeringsplatser. T.ex. är hela Klara full med parkerade bilar
under vardagar (de förvärvsarbetande i centrum?).
Gratis parkering i city. Bygg gratis parkeringsplatser utanför
centrum. Karlstad behöver extra parkeringsplatser utanför
centrum, så miljön blir bättre med mindre trafik i centrum.
Bygg en ny stor parkeringsplats.Parkeringsmöjligheter.
Parkeringsplatser.
Dålig tillgänglighet biltrafiken – bilar finns – vi vill att de ska
parkera!
Snart är alla som vill använda bil utestängda från Karlstads
centrum, genom dåliga vägar ss Ö torggatan. Svårt att parkera
etc. Postorder blir allt viktigare sätt att handla så man helt
slipper besöka centrum. Bättre framkomlighet för biltrafik i
centrum, högre byggnader och mer kullersten.
Bygg nya vägar.

TILLVÄXT OCH STADSBYGGNAD

+

Karlstad kommer alltmer! Kul!
Karlstad är en fin stad med fin miljö.

–

.

Tyvärr är Karlstad centrum alldeles för litet och begränsat.
Jag skulle önska att man hade bättre spridning på vart
människor rör sig så inte allt blir så centrierat. Kringliggande
områden som Haga, Klara, Hamnen, Viken etc borde
integreras mer med centrum. På så vis skapas ett större
område och kan då sprida ut butiker, cafeer, restauranger,
torg, parker m.m. Dessvärre känns det i dag som att man
besöker en galleria, gör det man ska och sen drar man hem.
Jag vill se mer liv på gatorna runt omkring, folk som
promenerar, sätter sig på ett cafe, går vidare, köper en glass
och sätter sig i en park. Man går hela tiden vidare och tar det
lite som det kommer. Men då behovs det alternativ efter
vägen. En levande stad! Och inte bara på en eller två gator
som det är i dag. Gör centrum större och se till att det finns
lite av allt för alla som vill spendera dagen i centrum, oavsett
om det är i Haga, nere i hamnen eller i Mitt i City
Karlstads stadskärna är för kompakt & det skulle vara
trevligare om den var större. Norrköping & Örebro har stora
och trevliga centrum. Avsaknaden av klassisk byggnation från
början av förra seklet. Tråkigt att mycket revs. Nyproduktion i
traditionell stil skulle ge stan mer karaktär.
Mer kvartersstruktur med bostäder i övre plan och butiker i
bottenplan. Så skapas en levande stad! Ska bli spännande att
se vad kommunen får till med kvarteret Älgen när
busstationen flyttar. Där har ni ett gyllene tillfälle att förlänga
centrum och göra den delen av Drottninggatan mer attraktiv. I
dag känns den delen totalt död och det är synd.
Drottninggatan ska ju vara navet i Karlstads shoppingdel.

–

Överraskningar saknas. Staden är förutsägbar. Möjligen att
man blir överraskad när man kommer till stadsträdgården,
annars saknas överraskande upplevelser i staden.
Skulle vara bra om man kunde koppla ihop biblioteket och
museum mer med andra sidan centrum.
Förtäta ännu mer än nu!
Allt är uselt; Uselt
Karlstad "utvecklas" för snabbt. Man behöver ju inte bygga
bort genuin miljö. ´Det är rena reafinalen för byggherrar.
Många av oss gillar inte förändringen och byggandet av
"strandpromenaden" och planeringen av "Sundsta torg". Peta
inte på Sundsta utan låt omgivningen kring Sundsta vara ifred.
Det byggs för fort och för tätt. För att inte tala om trafiken
som är vidrig. Varför satsar kommunen enbart på att
nyinflyttade ska trivas?
Förlamande stadsbyggnad. Bara ordet "grönområden" då
osäkrar kommunen sina revolvrar och beslutar om förtätning
och höghusbyggen. Betongbunkrar. Människor bör skyddas
mot enformighet och storskalighet. Stadskvarter rivs, hus
förintas och liv och historia. Många tvingas till bostäder de
inte har råd med. Lönsamheten ligger hos byggarna. Vi har ett
system som inte slutar växa. Förändring genomförs mot
mångas vilja ‐ utom exploatörernas. Beslutsfattare och
experter avskärmar sig på sina allt förnämligare
smultronställen. Och de tycker det är skönt med
parkeringsplatser. Karlstad planeras med gasen i botten för
ökad tillväxt, visionen Karlstad hundratusen.

