FRAMTIDENS STAD Karlstad centrum
Sammanställning workshops och webdialog

DEL1. VAD SAKNAS?
INNEHÅLL - GESTALTNING - DRAGARE

FRAMTIDENS STAD
Framtidens stad – centrala Karlstad
Redovisningen av Fram dens stad-projektets lokala del i Karlstad innehåller
4 delrapporter med sammanställningar av inkomna synpunkter, samt en
förslagshandling:
Del 1. Iden tet
Del 2. Innehåll
Del 3. Utvecklingsbara platser
Del 4. Vad saknas?
Förslagshandling med inriktningsmål för centrala Karlstad.

Projektledning:

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

FRAMTIDENS STAD
Vad är framtidens stad?
Fram dens stad är e samverkansprojekt, som på e mer övergripande plan sy ar ll
a få fram vilka krav som kan komma a ställas på fram dens medelstora städer år
2025, omvärldstrender, möjligheter ll utveckling av handeln mm. Lokalt för Karlstad
har det förts dialoger kring styrkor, svagheter och möjligheter med dagens centrum.
Den mer övergripande delen av projektet har drivits av WSP llsammans med Fastighetsägare GFR och Svenska stadskärnor, och ske 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 sä påverkar eller
påverkas av hur Karlstad centrum utvecklas i fram den.
Fokus låg på Centrums iden tet, innehåll och gestaltning, vad som fungerar bra respek ve dåligt, och vad som saknas. Inom workshoparna har även en diskussion förts
vad som kan locka externa besökare och turister ll 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 de gruppvisa workshopdialogerna och medborgardialogen på webben, i
fyra delrapporter. Denna del redovisar resultatet om vad som saknas, i både innehåll
och gestaltning samt vilka poten ella dragare som kan vara intressanta i centrum.

Slutavvägningar
U från samtliga delsammanställningar har kommunledningskontoret dragit slutsatser
av resultatet och gjort en avvägning inför fortsa arbete. Däre er har det tagits fram
e förslag på strategiska inriktningsmål för centrum, som ska ligga ll grund för kommande planering i såväl program, detaljplaner och andra insatser.

VAD SAKNAS?
Har Karlstad centrum allt redan?
Mycket finns, men mycket saknas också for arande i Karlstad centrum. Parallellt med a
Karlstad växer med nya invånare och företag måste också centrumkärnan utvecklas, både
vad gäller gestaltning och innehåll.
Svaren på Vad saknas visar på de behov som finns, för a centrum ska vara a rak vt för
boende, företag och som besöksmål. Många förslag berör nya ak viteter och verksamheter
som kan stärka centrum och bl.a gynna stadens besöksnäring. Många fokuserar också på
upplevelsen av e levande centrum och möjligheterna a vistas där. Regionala synpunkter
visar på a Karlstad centrum har en vik g roll för llväxt, näringsliv och puls, och a centrum utgör en av motorerna och dragarna för hela regionen. Centrum är e vik gt ansikte
utåt och ska också marknadsföra regionen som helhet.

Sammanfattning ...
...vad saknas i innehåll?
En del som utmärker sig genom hela dialogen är bristen på llgång ll gra sakviteter eller det som även kallas stadsliv. Gra sak viteter – som leka, flanera,
hänga, vistas etc, utgör en del där det kommit in många förslag på förbä ringar
och nya ak viteter i centrum. En slutsats är a det finns en stark önskan a
centrum utvecklas som en gemensam mötesplats som är öppen för alla. Många
e erfrågar e levande centrum och ger förslag på ak viteter och mötesplatser
som llför spänning och oväntade inslag i staden, stärker livet utomhus och
öppnar upp staden för olika åldersgrupper och intressen. Gröna, hårda, va ennära, historiska och moderna, lugna och livliga platser - alla typer av mötesplatser
e erfrågas. Framför allt e erfrågas platser och ak viteter för barn och unga.
En annan slutsats är a Karlstad centrum upplevs starkt, men för litet och koncentrerat, vilket påverkar möjligheterna ll a kunna erbjuda e bre utbud av
upplevelser. Mycket är i dagsläget fokuserat ll de fyra galleriorna, medan möjligheterna ll e intressant stadsliv utomhus är begränsat. Förslag om a binda
samman centrum, höja kvaliteten på arkitekturen, och jobba mer med vinterak viter är en vik g del i centrumutvecklingen.
Studenter och universitetet upplevs som mycket osynligt i centrum. Allt är fokuserat ll Kronoparken såväl kring utbildning som studentak viteter och kårliv. Få
söker sig ll centrum dag d och mycket få studenter bor i centrum. Enda dragare
just nu är fest och krogar, som a raherar ll besök. Även universitetet är osynligt
och förslag på ins tu onsfilialer, studentbarer, brunchlokal i centrum som kåren
kan driva, möteslokaler etc har kommit upp som förslag.
Det e erfrågas även mycket rörande nya inslag av kulturliv, evenemang och handel, som fick e medelbetyg på hur det upplevs fungera. Däremot krogliv, möjligheten a äta, dricka och fika samt bo och jobba i stan, som fick rela vt goda
betyg har mestadels rört förbä ringspoten al och en större varia on i utbudet.
Föreningslivet i centrum upplevs osynligt och förslag gavs på en föreningsmässa
där föreningar får marknadsföra sig och locka nya medlemmar.

...vad saknas i gestaltning?
Gestaltningsmässigt e erfrågas småskalighet, färg
och varia on och en blandning mellan gammalt
och ny . Det ska finnas små, enkla och billiga ställen a slå sig ner på. Kommersiellt ska samsas med
icke-kommersiellt. Många e erfrågar uteserveringar som öppnar sig ll en levande del av torget
- inte inhägnade glaskuber. Det ska också kunna
finnas plats för ak viteter, det ska hända något staden ska ge plats för liv och rörelse.
Spännande arkitektur, mer va enkontakt och
ak viteter i staden samlar mycket synpunkter och
idéer. Många e erfrågar också fler mötesplatser,
konstnärlig ljussä ning, konst i staden gärna i kombin on med lek samt kultur som syns utomhus.
Skapa iden tet och utveckla det oväntade och
unika! Det gröna är e vik gt inslag i staden redan
idag och kan förstärkas y erligare liksom blandningen mellan ny och gammalt. Det e erfrågas
både bevarande och utveckling av gamla kvarter
som har poten al a öppnas upp, som ex Munkens entréplan. Det e erfrågas också nya inslag
som ger puls åt staden.

...potentiella ”dragare”?
I centrum utgör idag evenemang som rallyt och The Island fes val, samt Lerin-museet naonella dragare, som a raherar besökare från resten av Sverige. I övrigt finns e stort antal
besöksmål som är regionalt och lokalt intressanta men som ändå inte sä er Karlstad på kartan, exempelvis handel, Mariebergsskogen mm. Det har kommit in många synpunkter som
pekar på a det är vik gt a komple era Karlstad centrum med något mer, kanske inte
bara a rak oner utan även e go värdskap och e innova vt hållbarhetsarbete. Idéer
om vad som skulle kunna sä a Karlstad på kartan och bli nya na onella och interna onella
dragare har kommit in om exempelvis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Värdskapet, mångfald och integra on
Den bästa miljöstaden i Sverige/Den hållbara staden
Bilfri centrum - Sveriges första shared space-stadsdel
Allt kring Solen och va net - Deltat - unikt
Arkitektur - e signalsystem - våga s ck ut!
Art street/ Lokal & interna onell konst in i det oﬀentliga rummet/ Ny konst och
kulturhus/Ljussä ning
”The capital of Winterrally” & a rak onen vinterKarlstad
Mer handel och torghandel
Barnstaden/Spöket Laban-park/Sveriges barnvänligaste stad
Evenemang & a rak oner/Den soliga hårdrocksstaden/Gigan skt obsicalerace mm
Paketera kulturen & kulturhistoriken
Ny modernt företagskontor
Interna onell skyltning mm

Upplägg rapporten
Denna delrapport/Vad saknas består av tre delar – innehåll, gestaltning samt poten ella
dragare.
Innehållsmässigt har alla, både i workshopgrupper och i webdialog, få lämna synpunkter
på hur stadens befintliga innehåll upplevs fungera, vilket redovisas i delrapport 2/Innehåll.
Svaren på följdfrågan Vilka funkƟoner och verksamheter är vikƟga aƩ de finns i centrum –
saknas något? redovisas här.
Förutom vad som saknas avseende innehåll gavs workshopgrupperna även möjlighet a
svara på vad som saknas gestaltningsmässigt samt lämna idéer på poten ella dragare ll
centrum, vilket även redovisas här i egna avsni .

VAD SAKNAS I CENTRUM – INNEHÅLL?
I följande avsni redovisas samtliga inkomna synpunkter på Vad som saknas i Karlstad centrum avseende innehåll, både
från workshops och från textenkäten i webdialogen. Synpunkterna har grupperats in under huvudrubriker, u från mängden svar. Svaren innehåller även de svar som kommit in om vad som saknas i synpunkterna på befintligt innehåll.

TILLVÄXT

SYNPUNKTER INKOMNA UNDER REGIONALA PLANERARTRÄFFEN VÅREN 2016
FRÅGAN: Vad är er bild av vad Karlstad bidrar/kan bidra med vad gäller den regionala llväxten?
”Vik gt a ly a blicken…”
”Karlstad gör 1:a intrycket.”
”Behövs e Wermland showrooom…där Karlstad centrum bjuder på reklam om övriga Värmland.”
”Värmlands storstad! Puls! Stadsupplevelser – oväntade upplevelser som invigningen rallyt,
konserter, playa, skridskor mm.”
”Vik gt a inte glömma det tradi onella som Karlstad har jämfört med många övriga kommuner: stor andel arbetsplatser/Industri/ Universitet/ Samhällsservice/Myndigheter/Bostäder…
osv.”
”Karlstad är motorn & det tydliga navet i arbetsmarknaden – vik gt med kommunika oner!”
”Karlstads universitet sä er Värmland på kartan! Universitetet vik gt för regionen! Ger arbetskra , lockar nya invånare och möjliggör utbildning.”
”Universitetet lockar med kompetens ll länet. Få folk a stanna från universitetet! Men HUR?
Vad kan vi locka dem med?”
”Karlstad kan bidra med a locka större etableringar ll Värmland!”
”Skapa förutsä ningar för e diﬀeren erat näringsliv. Hi a det unika!”
”Evenemang/Kultur/Idro – vik gt både för Karlstad och för Värmland! Samordna evenemang
över regionen.”
”Karlstad som starkare turistmål kan locka ut ﬂer i länet! Karlstads evenemang kan stärka Värmland som des na on totalt. Spiller över besökare på regionen.”
”Det ska vara lä a ta sig hit.”
”Vissa nackdelar i ex a Karlstad är så starka på handel, vilket gör det svårare för kringorterna.”

STADSFÖRNYELSE
Mer fokus på centrum. E levande centrum. Mer upplevelser.
Våga s cka ut! Vi är all d nöjda med a vara 8-10 i alla rankingar…satsa!
Oräddare planering!
Vi måste ly a arkitekturen! En betydande del varför det är fult! Tråkig arkitektur!!!
Behövs rådgivning med minikrav på arkitektur!!! Kan man jobba med zoner med
högre krav – där det i vissa lägen ska kosta mer pengar a utveckla - ex i centrum och
längs E18?

Mer blandade kvarter och förtätning

Mer kvartersstadsbebyggelse med bu ker i bo enplan och bostäder i övre plan– en
mer levande stad. Förtäta.
Tråkigt på vintern i stan! Mer vinterak viteter – ex rutchbana på torget. Bä re belysning.

SAGT OM STÄDNING…
”Rent o ﬁnt” ”Rent och snyggt” ”Välvårdat” ”All d väldigt rent och
städat.”
”Kommunen - Håller stan ren och snygg.”
”Behövs ﬂer oﬀentliga toale er i centrum! Fräscha!!”

Behövs en större stadskärna – mer utspridd. Det behövs spridning! Centrum är trångt,
litet... Bind ihop centrum! Större centrum och bä re samband mellan olika delar.
Friare rörelsestruktur i centrum. (Fler stråk a röra sig på)
Vik gt a bankerna finns i centrum – men det måste vara rä lokalisering! I dagsläget
stela sek oner i gatulivet.

”Jernhusen har stängt toale erna på sta onen.”

Vik gt a göra centrum än mer a rak vt - mer upplevelser, tydligare stråk, bä re
belysning, Måste hända något kon nuerligt…

”Bä re städning! Hundägare är e problem! Hundar kissar på fasaden
– luktar och ser fult ut…”

Behövs överraskningar. Inget som s cker ut i gatumiljön. Konst på cykelväg - e nytänk!

”Städningen av centrum brister, hotellet får mycket recensioner av a
det är e smutsigt centrum”

A få centrum a leva, mer grönt och ljust, mer va en, kvarterskrogar,

”Städning dålig - speciellt på söndagar” ”Ostädat”
”Skräpigt och klo rigt”

Mer utekultur, mjuka linjer, ljus, miljö - Tänk Feng shui!
Något a se/höra/för alla sinnen när man rör sig i stan. Spontana ak viteter/händelser i stadsrummet a börja prata kring, ex gatuteater.

GÅ & FLANERA

OM SPECIFIKA STRÅK…
Utveckla Dro ninggatan! Grönare, med lekplatser, ak vitetsplatser;
Sol på Dro ninggatan.

Saknas tydliga stråk – för flanörer – handel – träning! Mer ytor och fler stråk a flanera på. Undvik krock med uteserveringar och cykelstråk.

Bind ihop centrum (kedjor) med Haga (specialist).
Kom närmre Haga – unikt – Karlstads ”söder”.

Upplevelsestråk med fikaplatser längs promenaden. Det ska hända något längs stråken. Äventyr och upptäckadel. Fler si möjligheter.

Förläng Västra torggatan – knyt ihop stan över torget!

Flanera längs va net.

Locka ll Östra torggatan - ”the dark side of town”…

Mysigare gågator!

Skulle behövas en härlig entré, plaza, vid Soltorget – Hamngatan.

Möjlighet a gå runt – på en rundtur. Målpunkter i ändarna på stråken och hållpunkter däremellan. Mindre barriärer.

Mer uteliv på Järnvägsgatan.

Arbeta med ledstråk, som möjliggör gatuskyltning, möblering mm! Centrum måste
få bli mer levande med bord, stolar och blommor. Det måste även finnas möjlighet
a ”locka kunder” ute på tro oaren/gatan genom skyltning/kunna ställa ut lite saker
(borde fungera med ledstråk som ligger längre ut i gatan, jmfr Göteborg); Tillsyn av
gatupratare, städning och uteserveringar.

Kontakten mot Inre hamnen…???

Mer ”Slingrigt och pi oreskt”. Mer kullersten!
Bä re spridning på människor – fler valmöjligheter. Bä re samband mellan stadsdelarna och centrum, i centrum och ll bl.a Stadsträdgården och Inre hamnen.
Mer gröna flöden genom stan.
Behövs e ”classy” stråk – Karlstads fi h avenue?
Behövs något a uppleva när man flanerar. Belysning, konst…

Mer kullersten och pi oreskt

ÖNSKEMÅL OM TORGET…
”Gör torget mer inbjudande – mer grönt och si platser.”
”Ljuskonst eller liknande arrangemang som levandegör. Varför inte ljus
som riktas ned mot torgets yta?”

PLATS FÖR MÖTEN
& HÄNG
Saknas mötesplatser för alla åldrar !

”Gympa på torget?”
”Isbana med belysning – som mötesplats med någon form av servering.”
”Låt kioskerna i södra änden av torget stå kvar. De marker en epok.”
”Laddsta oner för telefon. Ger ökad trygghet. ”
”Lek in! Snöhög vinter d!”

Omvandling av de hårda stadsrummen. Finns platser men saknas ”häng”!
Mer llgängligt! En levande stad! Fler a rak va mötesplatser, si platser och naturliga
platser a träﬀas på. Fler spontana si platser!
Gra shäng saknas. Saknas hängställen på helger e er kl. 16 på lördagar som ej
inkluderar alkohol eller a man måste köpa något. Ex Utomhusbio, även på höst och
vinter.
Utny ja Sandgrund som ”häng”/ chill/a erwork.

”Tak vid hållplatsen.”

Si platser på levande gröna platser med mycket folk i rörelse där man kan si a och ta
en kaﬀe och se på folklivet - motsvarar ej museiparken, kan t.ex vara vid resecentrum.
Va ennära hängplatser. Utny ja va net!
Fler småtorg – bara stora kvarter idag.
Mysiga gröna hängytor. Mer små grönområden – småskalighet och grönområden
måste med i planeringen! Det ska vara e centrum a leva i – fickparker mm behövs.
Häng på vintern? Arrangeras inget på vintern – saknas orsak ll a åka ner.
Citypicknick.
Använd kulturen som mötesplats!
Fri WiFi i centrum. Moderna hängplatser.
Si platser i intressanta lägen och i sollägen.

Saknas mötesplatser

Livfullt torg

BARN & UNGDOMAR
Barnperspek v i allt vi gör! Planera stadens centrum u från hur barn upplever den –
integrera både konst och ak viteter ur e barnperspek v.
Ungdomsperspek v & ak viteter – Behövs mer innehåll för ungdomar.

Va enlek

Allak vitetshus i centrum, som UNO men som vänder sig utåt och är öppet.
Utveckla Sandgrund för kulturutövning för alla åldrar. Komple era med minigolf,
skatepark, graﬃ vägg, utomhusbio. Jämför Folkets park i Malmö.
Lek på gågatan i shoppingkvarteren
Lek på Stora torget! Ex. snöhög på torget – ny lekplats!
Skulle behövas någon mer leksaksaﬀär eller en liten lekhörna, gärna bemannad, som
på IKEA.
Lekfullhet - Skulle behövas lekfulla platser var 15:e meter!

SAGT OM TRYGGHET…
” Inte nog trygg stad na e d – skapa ”trygga gatan” hem ll övriga
stadsdelar, bä re belysning, patrullering mm.”
”Behövs laddsta oner exempelvis på torget – blir tryggare a röra sig
i stan – man kan få kontakt om det händer något och man inte har en
mobil som inte fungerar.”
”När biltraﬁken stangs av blir torget e

llhåll för gäng”

”Känns inte tryggt a gå över torget kvällar och helger”

Spontanlek och klä erlek. – ex Vänta-på-bussen-lek, va enlek, fickparker med lekfulla element etc.
Behövs e bredare utbud och mer lekmöjligheter – utöver biblioteksparken finns inte
mycket för barnfamiljer, som därför idag inte söker sig ll centrum…;
Mer för hela familjen, och mer för små barn. Mer än bara Museiparken.
Isbana på torget. Sluta bromsa och tro a den skulle konkurrera ut Mariebergsskogen!
Barngym på Gubbholmen.

Isbana på torget

IDROTT/AKTIVITETER
Satsa mer på udda och små idro er. Mer bredd! Inte bara hockey och fotboll! Andra
sporter är små eller finns inte. Inga pengar går ll mindre sporter!! På Bågegatan,
Våxnäs, ligger 5 fotbollsplaner bredvid varann – tomma – gör något roligt där! Öppna
fotbollsplaner för spontanidro , beachvolleyboll etc!
Arrangera bra och roliga cuper inom fotboll, hockey, handboll i Karlstad – ger lokala
lag möjlighet a möta bra lag som annars skulle varit omöjliga a möta….

Puckelbollplan i Malmö

Utåtriktat föreningsliv. Öppenhet och marknadsföring av föreningar. Föreningsmässa
i stan.
Kommunalt engagemang för idro sprogram för elever e er skol d, motsvarande
”a er-school-ac vi es”

SAGT OM IDROTT…
”Finns mer a ha roligt av,
än a vara Zlatan… Öppna
intresset för andra och mindre idro er!”
” Otroligt mycket eldsjälar –
ta vara på dem!”

Plats för urbana sporter, spontanidro sytor och gra ssport, som skate, parcour, boule, basket, skridsko, klä ervägg, utegym, isbanor, va enlek mm.
Mer utomhusmiljöer. Utny ja parkerna! Möjlighet a låna brännbollsutrustning.
Skatepark/Graﬃ

– ”våga utmana”/s ck ut!

Skyltning ll Hälsans s g
Se över arenorna!!! Släpar e er speciellt för elitseriespel, landskamper.
Möjligheter ll squash, gym & tennis.
Joggingbanor på annat än asfalt.
Fler utegym
Boulebanor.
Gra ssport. Köpa finns.

Stadsklä ring utomhus

STUDENTER
Få/Locka studenter a stanna kvar. Marknadsför ”Sommaren i Karlstad” för studenter.
Ordna sommarjobbsmässa och feriearbeten för universitetsstudenter så fler stannar kvar
över sommaren, bl.a för a kunna betala hyran (det är ju CSN-uppehåll under sommaren).
Studentarbetsplatser/grupprum! Mötesplats med arbetsplatser. Behövs lokal a kunna
si a och jobba i. UNO & bibliotekshuset – ej så trevligt. Man si er och trängs i Kronoparksbiblioteket.
Mötesplats mellan studenter och företag i stan.
Ins tu onsfilialer i centrum! Mer utbildningslokaler i centrum.

VILL DU BO KVAR EFTER EXAMEN?

Studentboende

”Karlstad uppfyller inte pulsen om man kommer hit som storstadsmänniska. Helt otänkbart a bo kvar.”

Kårhus/lokal/allak vitetshus. Filial ll kårhuset – en studentbar eller liknande – Jaguar?

”Jag är från liten stad och vill ﬂy a närmare familjen.”

Fik/studentställen a plugga på; Mer studentak viteter.

”Jag har ingen connec on ll Karlstad – studentlivet är bra men
sen falnar det.”

Kåren/Universitetet skulle kunna ordna bruncher nere på stan motsvarande det na oner
gör i andra städer. Tex på lördag eller söndagar.
Studentraba er; Fler restauranger med studentpriser.
Gra sak viteter på stan, som utomhusbio under sommaren… Idro sak viteter för studenter.
Behövs en mer posi v syn på studenter hos Karlstadbor. Det behövs också annat fokus i
centrum än bara fest och systemet – det som idag drar studenterna.
Vik gt med goda förbindelser ner ll stan. Behövs billigare kollek vtrafik – nu för dyrt.
”Blir det trevligare kommer även studenterna vara mer i centrum…”

”Jag vill bo kvar i Karlstad – jag är från en av kransorterna …”
”Det är svårt a få bostad och jobb. Karlstad har tappat mot de
andra medelstora städerna – ﬁnns det någon fram d? Myndigheterna lämnar stan… ”
”Nära ll allt, eﬀek vt! Men jobb, familj, vänner etc gör a man
väljer a inte stanna – inte mycket anknytning – på Västkusten har
man nära ll allt.”
”Jag har gå en ingenjörsutbildning med designinriktning – vill
stanna, men det begränsade utbudet av jobb innebär e stopp i
karriären…Finns det jobb i de utbildningar KAU för?”
”Svårt a få tag på arbete för ungdomar.”

BOENDE
Mer boende - är det bra? Bra u från ”5 minuterssamhället”, allt nära, lä a ta sig,
bra a bo – men sam digt är det risk för störningar…
Bostadsproduk onen är för enkelspårig. Hyresbostäder enklare – för de som inte vill
ha en bostadskarriär.
Fler bostäder och Studentbostäder. Öken kvälls d!! Fler bostäder!
Billiga hyresrä er, även större lägenheter
Små lägenheter
Mer blandad kvartersbebyggelse med bostäder i övre plan och bu ker i bo enplan ger en levande stad!
Fler vill bo i centrum – nya boende ställer krav på mer service.
Gungställningar och smålekparker/platser för boende i centrum.
Lugna gårdar

Exempel på förtätning med boende

NÄRINGSLIV
Marknadsför vårt näringsliv! Liten kunskap hos besökare om vårt näringsliv. Plats för
näringslivet behövs – ex plats för en löpande utställning där vi berä ar om olika verksamheter. Företag borde t.ex kunna visa upp 10 maskiner en lördag på torget.

Modernt kontorshotell?

Fasta montrar i stan för regelbundna vernissage – varvat med info kring näringsliv,
idro sföreningar etc – där de kan berä a vad de gör – dynamiskt, skapar varia on…
E öppet skaﬀa jobb-forum. Behövs fler jobb och bä re utbud.
Fler och anpassade lokaler för restauranger, caféer etc – råder lokalbrist för restaurang/café – utgör hinder för etablering; Svårt a få tag på anpassade lokaler – fas ghetsägarna svåra om det krävs ombyggnader – speciellt inom restaurang och café.
Större möjligheter för små aktörer a bedriva verksamhet i centrum. Mer familjeföretag och närproducerat! Rimliga hyresnivåer för mindre, oetablerade företag. Stöd
unika företag!
Få hit företag inom olika branscher - kommunen måste jobba hårdare!
Kontorshotell. Ont om lokaler. Det finns 4 kontorshotell i Karlstad, men det saknas e
kontorshotell i centrum.
Kommun - näringsliv – fas ghetsägare behöver arbeta llsammans! Ta med näringsidkare i omvandlingsprocessen. Man kan komma långt! Jämför med Västerås. A mi i
studen der stänga av Östra Hamngatan eller a stänga halva torget inför en turistperiod…?!
En samordningsfunk on saknas på kommunen! Samordning och kommunika on
saknas mellan kommunens förvaltningar i olika frågor! Skulle ge en bä re helhetssyn.
Idag blir man skjutsad runt ex vid etablering av verksamheter.
Snabbare llståndshantering från kommunen, ex angående om lokalen är godkänd
och uppfyller miljökrav etc. Inte OK a , som näringsidkare, vänta på beslut flera veckor. Fördröjer möjligheten a öppna verksamheten och få bärighet i företaget, speciellt
om man är ny och liten aktör. Snabbare besked.
Enklare lösningar borde kunna prövas och vara mer OK än idag.

SYNPUNKTER INKOMNA UNDER FÖRETAGSSALONGEN,
STADSHOTELLET 16-01-28
En plats a mötas för företag, utan a det måste vara uppstyrt med
mässa.
Det skulle ﬁnnas en ”Återbruksgalleria” i centrum!
Gågata utanför Åhlens vore bra!
”Pop Up bu ker för bland annat de som har webbu ker. Borde provas
även om ingen vet hur det går.
Jag behöver ﬂer P-platser i stadens utkanter. Mina kunder kommer o a
från mindre orter eller ex Örebro ll min klinik i Klara.
Laddsta oner för elcyklar, elmopeder och liknande behövs i centrum.
Varför inte bygga hotell på Fanfaren?
Det ﬁnns bra ”mötesplatser” som jag använder i arbetet. Men de kan
utvecklas.
Café /servering som mötesplats vid teatern.
Möjlighet ll glass, ﬁka på torget och i stadsträdgården.
Skapa mer verksamhetsmark i Karlstad. Det byggs bara bostäder.

NÄRINGSLIV BESÖK & TURISM
Plats för spontanevenemng

”SYNPUNKTER OM EVENEMANG…”
”Tillåt evenemang i centrum & evenemang på Stora torget! Mer ak vitet
i centrum!”
”Fler evenemang som ger avtryck och puls! Gärna mindre evenemang
och o are.”
”Mer spontana grejer! När det sker event – stort – inte det lä a/enkla….”
”Fler roliga evenemang för a locka barnfamiljer. Arrangera en fest för
barnen, dans för unga, en kulturmässa etc. Exempelvis på Stora torget
varannan lördag
”Öka åtkomligheten för a delta i evenemang från hela regionen, med
kollek vtraﬁk och evenemangsparkering.”
”Utny ja rallyt bä re!”

Få kineserna a stanna! Kineserna kommer över dagen – ta hand om dem! Då får vi
mer turism! Nya peking har 100.000 besökare/år – e vik gt matstopp för förbipasserande asiater och de ser sig omkring – men vad ser man??!
Kulturguider i olika former och en app ll ”egen stadsvandring” på olika språk, bl.a
mandarin… Karlstads historia är fantas sk men tas inte llvara. Paketera med hjälp av
bilder/foton/appar/teknik som berä ar, ex på arenor.
Jobba mer med paketering av va net, idro , dagsturism – beskriv ex. oﬀentlig konst,
näringslivet, mat&dryck, choklad – se våra guldkorn! För lite cykelturism.
Turistbyrå vid torget eller sta onen! Man hi ar den inte idag….
Behövs mer på vintern. Höst- vinter döende. Kalt & tråkigt hela Karlstad.
Saknas en levande miljö, mysig stadskärna, varia on i utbud av handel, restauranger
etc i centrum. Ingen mysighet, händer inget oväntat; inga folk! Ingen varia on i utbud
av restauranger och handel, finns inget som s cker ut och lockar ll besök! Centralt
saknas platser och ak viteter för turism.
Knyt samman centrum med Mariebergsskogen med enkel förbindelse som tåg, eller
mjuka linjen, eller cykelbuss med Pos lJohan; Förbä ra skyltningen! Mariebergsskogen utgör e vik gt besöksmål med en halv miljon besökare.

”Fler konserter.”

Bä re skyltning och guidning. Skylta målpunkterna – sä namn på parkerna! Behövs
infotavlor, digitala skyltar och skyltning ll hotell, lekplatser mm. Roliga skyltar!

”Torget kan det hända mycket. Kommunen borde ordna mer ak viteter
på sommaren i centrum. Fler ak viteter som är billiga…”

Behövs e skönt hängställe för alla som motsvarar ex Stockholms kulturhus eller fotografiska – med replokaler i bo envåningen, livescen mm.

”Fler evenemangsﬂaggstänger…”

Ta vara på dagliga turister! Mer spontanupplevelser som bara är a ”hänga på”.
Besöksparkering,

KULTUR

SAGT OM KULTURHUS…

Saknas spontankultur. Behövs mer alterna vt – ej bara ”finkultur!” Bredare urval, mer
krea vt!” Kultur, näringsliv, kommun etc – skapa det överraskande! Varia on!”

” Saknas rejält kulturhus där det kan anordnas en stor mängd olika
arrangemang.”

Ny kulturhus! Lokaler för konst, skulptur, teater, musik, arenor för framträdanden,
små och stora sammankomster, skapande och performance.!

”Saknas e kulturhus, gärna i ”kulturstråket”, där stadens medborgare
själva kan samlas för a skapa och presentera sina verk.”

Fräscht bibliotek.

” Saknas kulturhus! Enkla lokaler för konst, skulptur, teater och musik,
med arenor för framträdanden.

Krea v kommunal konsthall för sam dskonst!
Fler gallerier och konst i skyl önstren!

”Ny kulturhus med enkla lokaler för små och stora sammankomster!
Kultur som mötesplats. ”

En ll bio behövs för klassiska filmer –finns inga alterna v idag. Saknas filmfes val för
kvalitetsfilm med e bredare utbud.

” Fler vill bo i centrum – ställer nya krav på service.”

Bä re, roligare teater. Vill se standup.

” Ny kulturhus och möjlighet ll rörelse och mo on utomhus ex. Lumi
ﬁckpark i Köpenhamn - behövs om boendet ökar.”

Mer musik! Nånstans a sä a sig och lyssna på musik – jazzcafé.
E rik gt bra mat-/caféställe i anslutning ll kultur – exempelvis hos Lerin! Jämför
Fotografiska i Stockholm.
Saknas e ”kulturhäng” – röka cigarr och dricka vin! Si a och

a.

Mer möjligheter ll dans. Saknas dans för en bred publik på Sandgrund/stan, 23-70
år!
Mindre och mellanstora oﬀentliga rum för utomhuskultur.
Mer synlig kultur och utomhus! Finns möjligheter a utveckla utomhusteater/-film/-musik samt mer muséer och kulturliv på gatan.
Borde arrangeras Flashmores från teatern och utomhusföreställningar.
Flexibel öppen scen för lokala förmågor, typ ”Dramatentrappan”; Mer utomhus,
lä are scener, flexibilitet! En scen för en mme ska kunna finnas. Torget vore bra för
flexibla lösningar med öppen scen; Öppet hus eller fast scen med si platser.
Öppet klo erplank/vägg – där det är llåtet a måla graﬃ – vägg som förändras

Jazzcafé och kulturhäng

KROG, MAT & CAFE
Helg- och kvällsöppna aﬀärer, caféer, restauranger – speciellt på sommaren – allt
stänger 16.00 …. Café kvälls d!
Operarestaurang som man kan hänga i skulle vara e stort llsko ! Saknas möjlighet
a mingla på e posi vt sä idag. Häng på en ”glasbubbla”. Lunchservering dag d.
Gör platsen levande.
Vinteröppna uteserveringar.
Lokalbrist för t.ex restauranger, caféer etc – utgör e hinder för etablering.
Saknas bra restauranger vid va en. Utny ja va net bä re! Fik, restauranger och
uteserveringar mot va net

Mer kvälls och helöppna caféer och restauranger

Mer bredd. Målgruppsanpassning. Mer för fler åldersgrupper. Mer varia on både på
caféer och restauranger. Fler pubar! Fler kvarterskrogar
Mer stöd för näringsidkare som står för e alterna vt na liv, ex Båten mfl. Fler alterna va pubar. Hundcafé – skulle man kunna ha djur nånstans?
Bä re service & bemötande
Fler mysiga fik, rik ga konditorier och e tantcafé
Bä re öppe der på kvällar, helger och vinter d
Fler moderna, trendiga pubar och uteställen för 35-50 år
Mer restauranger som satsar på Raw food, vegan, vegetariskt, ekologiskt, närodlat etc
Mer matevents och en matmarknad

Fler trendiga pubar

SHOPPING
Saknas trevliga shoppinggator med bu ker direkt mot gatan. Bä re spridning och
annat än bara gallerior. Saknas A-läget mot gatan.
Mer för barn. Någon mer leksaksaﬀär. En bemannad lekhörna. Mer i Mi city.
Mer konstgallerier och konst i skyl önstren…
Det råder brist på billiga bu kslokaler – gör centrum monotont och ointressant.
Mer plats för alterna v handel. Basutbudet finns men det unika och annorlunda saknas. Unika bu ker gör styrkan i centrum. Fler lokaler och lägen för unika bu ker, fler
B-lägen. Diﬀeren erad hyressä ning för unika, alterna va bu ker. Små spännande
bu ker, unika bou quer. Fler privatägda bu ker.

Fler rawfood-bu ker, vegetariskt mm

Fler små producenter. Mer mathandel och utländska bu ker, mer utanför bu kerna.
Mer llåtande tänk kring bl.a möblering av gatan. Bör finnas ramar kring gatumöblering som ändå ger olika förutsä ningar och lösningar för t.ex blommor, ma or utanför
80 cm ut från entrén. Jämför Göteborg. Livfullt – skapar en annan stadsmiljö.
Ökat och mer varierat utbud av bu ker. Bredare utbud – ex Zara, Stockholm
punktshop, Topshop, Mango, fler klädbu ker för killar.
Längre öppe der – Bergviks öppe der är längre …
Mer e-handel i kombina on med bu k! Bra – ökar omsä ningen.
Fungerande och bä re torghandel!
Bä re julskyltningsevenemang!
Mer ekologiskt, fairtrade, Raw food, vegan, vegetariskt, närodlat etc
Mer vintage och second-hand i stan. Kvalitetssecondhand/Vintage på Dro ninggatan
Fler bu ker på östra och västra Dro ninggatan och bä re koppling ll Haga.
Matbu k i östra delen av Viken.

Mer och bä re torghandel

TRAFIK – Bil Cykel Buss
SYNPUNKTER PÅ TRAFIK I SPECIFIKA PUNKTER…

Kommunika oner ll och från stan oavse ressä – vik g funk on!

” NWT-ﬁckan på Östra Torggatan borde göras om - är idag för taxi
hela dygnet – borde räcka på kvällen 19-07 när alla åker taxi, och
15-minuters-parkering resten av dagen!”

Bil:

P-ledningssystem – skapar en tydlighet och llgänglighet – bra a det tas
fram.
Gör centrum bilfri .

” Gör det llgängligt!!! En propp a köra runt Stadshotellet.”

Gra sparkering utanför city så miljön blir bä re i centrum med mindre
biltrafik. Ännu mindre bilar – mer plats för folkliv!

Mycket felparkerade bilar runt Stadshotellet och Herrgårdsgatan.
Livsfarligt kring dessa kvarter vissa gånger.”

Mer p-platser, bl.a för besökare och bä re llgänglighet och framkomlighet
för bilar. Gra s parkering.

”Stäng av Östra torggatan för biltraﬁk”

Smartare parkering

”Bä re och säkrare parkeringsmöjligheter för cykel vid järnvägssta onen.”

Mer kor dsparkering! Korta avstånd i Karlstad – fungerar inte a parkera
utanför bu ken; jämför med ex Göteborgs kor dsparkering för ärenden.

”Cykelbana på Dro ninggatan.”
Bygg nya vägar.

”Det är farligt a cykla Norrstrandsgatan, Norra allén mot skolorna
Hagaborg – Norrstrandsskolan – gör om de breda tro oarerna ll
cykelbana.”

Cykel: Lång dsuthyrning cykel
Ökad cykelvänlighet och bä re llgänglighetsanpassning

”Otryggt a cykla på vägbanan från Haga ll centrum.”

Mer utmärkta cykelbanor – bra för gående och cyklister

”Gatstumpen Västra torggatan har få en skylt ”Lika värde”. Många
tror a det betyder människovärde. Varför inte bara cyklar i mi en?”

Cykelparkeringar måste tas omhand
Säkrare parkeringsmöjligheter för cykel med cykelpumpar
Buss:

Billigare busstrafik; Gra s busstrafik.
Bä re byten regional – lokal kollek vtrafik och vid trafikstopp.
Tak vid torget så man kan vänta på bussen utan a bli blöt när det regnar.

VAD SAKNAS I CENTRUM – GESTALTNING?
Inom det lokala workshoparbetet har en av gruppuppgi erna varit: ”Välj ut tre bilder som representerar något du saknar
i Karlstad centrum gestaltningsmässigt. I följande avsni presenteras de bilder med kommentarer som valdes.

SMÅSKALIGHET, FÄRG OCH VARIATION
Småskalighet, varia on, färg, blandning mellan gammalt och ny – klassisk stadsbyggnad.
Blandat med invånare – barn, ungdomar, äldre.
Naturlig samlings- och mötesplats. Där det är naturligt a hänga. Liv men också ro.
Lugnt men livligt. Inneslutande. Urban kontempla on.
Arkitekturen, det lilla och in ma. Öppet men in mt. Folkliv, gra s, folk generar folk.
Levande. Fysiska formen. Uteserveringar som en vik g levande del av torget.
Ej inhägnat utan mer inbjudande - mer öppet än glaskuberna.
Små ställen a si a på - små , enkla billiga ställen…
Ha kvar de gamla husen och mysigheten – INTE glasskrapor!
Ska hända något, öppet, natur, va en, fontäner.
Uteserveringar som flyter ihop. Olika nivåer av si platser.
Ej kommersiella si platser jäms det kommersiella. Ska vara möjligt a si a bredvid.
Tänk danskt! Föräldrarna äter, va en för barnen, locka många olika människor.
Jämför Kungsträdgården, mer än a bara handla mat – krävs e icke kommersiellt
”häng”, där det är OK a si a.
Spontana ak viteter behövs! Ex Swenströmska – salsadansare vid invigningen, lockade folk, p-platserna var llfälligt avstängda.
Torg, inte inglasade glaskuber – inbjudande!
Andra färger än svart och vi …
Liv och rörelse, spontana möten.
Fika, häng - trevligt överlag...
Längs älvkanten…
Bra ”häng”.

SPÄNNANDE ARKITEKTUR SOM VÅGAR

Skapa något som Operahuset i Oslo som lockar ll ak vitet, spontanlek, spontana
si platser, grönt runtom

Annorlunda arkitektur. Något som s cker ut – ej
Bryggudden (Tyggårdsviken). Malmö är blandat.
Spektakulärt – ej likriktat.
Spännande arkitektur i alla projekt!
Behövs arkitektur som s cker ut även i det lilla
Våga s ck ut! Landmärke, konst eller arkitektur.
Fasaden – arbeta med väggarna i stadsrummet
Krea v arkitektur! Våga s cka ut! Måste hända något!
Konst – lekfullhet!
Mer mjukt!

MER AKTIVITETER I STAN

Skate- och snowboardpark – skapa en ak vitetspark!
Behövs någon plats i stan som är gestaltad för ak vitet för unga månniskor. Lekplatsen Sandgrund är bra men det behövs något mer i shoppingstråket.
Lek & ak viteter!
Lek, sport, familj
Klä ra.
Anläggning

Ak viteter. Skate,
boule – vik gt a vi
är i stan alla åldrar,
vik gt a man väljer
a vara där – inte
tvingas!

Delak ghet – där människor är
med och kommer med inspel.
Vik gt a människor som bor
i staden är delak ga. Genom
öppenhet pröva nya idéer från
medborgare.
Popup´s.

Skapa en betongpark för liv och rörelse
i centrum
Något för ungdomar och den åldersgruppen i centrum. Ungdomar ska vara
i centrum!
Vik gt a de vågar vara med de äldre i
centrum.
Större yta som är levande året runt.
Ex Umeå. Skapa en plats med energi,
rörelse och ak vitet!
Liv kvälls d!
Vik gt a få folk a stanna upp – stan
nu något man bara passerar. Skapa
plats där folk stannar upp, inte nödvändigtvis skate, men något…
Ak vitet – det kan vara boule, skate…
Lek/Skate – och gubbarna bredvid spelar boule…
Skate, street…este skt lltalande, ska
gå a stå och a på…
Lek, sport, familj
Skate, boule etc – e oﬀentligt rum
som mötesplats.
Liv, rörelse, allak vitetsplats

Mer ak viteter i
stan.

VATTENKONTAKT
Behövs parker ute a leka i,
lek i va en
Goda va enelement. Sinnlighet, va enlek, ro. Iden tet.
Fler små samlingsplatser.
Skapa händelser där det inte
är någon händelse. Tillgång
sommar/vinter. Va en.
Smågrejer – inte stora investeringar.

Lite mer flashigt, men ungefär som på bilden –
ska vara precis vid va net. Sandgrund är långt
borta.
Bä re med finare bryggor, lite flo are, bra med
stolar. Fasta möbler. Ex vid sjukhuset – bryggorna oanvändbara…Rik ga bryggor gör a man
kommer a utny ja älven vid fler ställen än
nu.

Solstolar. Entreprenör kan hyra
ut solstolar på Sandgrund!

Porlande va en i stan!

Va en istället för bilar
Saknas si platser vid älven – utsikt.
Va enarrangemang får in va net i
stan - ev på torget - vore roligt...

Utny ja va enläget – si möjligheter, inte bara restauranger och krogar.
Klappstolar oorganiserat. Jämför Themsen och Wien – så mycket folk!

Servering längs va net typ Båten - trevligt!

Vi har sand och vi har va en –
Karlstads Copacabana…
Skapa e gångstråk utmed hela älven
Utveckla miljöer vid va net.
En stad med mötesplatser binder ihop olika delar och stråk. Plats för
möten oavse om man är på väg eller si er s ll.
Utny ja va enläget.
Väg uppe och torg nere. Miljö för Hamngatan?
Jämför Spaniens stenlagda promenader. Där kan man läsa dningen,
spontanlek, alla åldrar – ALLA umgås! Kommunen kan ställa ut klappstolar.
Kajen - öppet, stort, trevligt - modernt i gammal kombo...
Skapa bä re förutsä ningar för båt,
va enkontakt, båtliv

Små si platser.

MÖTESPLATSER
Utan gränser, myller av
människor.
Mer ska hända ute i gatan! Roligare a flanera,
trängre, mysigare miljöer.
Levande stadsliv.
Öppna uteserveringar!

Si platser. Lämpligt ställa a stå
på och slå sig ner.

Platser som s cker ut – vik gt

Folkliv, möten, spontana möten,
uppträdanden.

Järnvägen är vårt värsta miljöproblem. Mötesplatser
under, ljust, gångstråk, inbjudande, där man kan mötas.

Mötesplats med det oväntade

Typ tak över Soltorget - ”häng”

Enkelt sä a göra det roligt och annorlunda
Gånggatan under järnvägen - idag tråkig.

Skulle kunna vara Haga… Öppna
uteserveringar.

Si platser på torget där man kan
si a och a.

Motsvarar Inre hamnen – i kombina on
med myller av liv. Koppla miljön ll
varan.

LJUS, KULTUR OCH KONST

Oväntat, inbjuda ll lek. Konst.

Konst i staden - ska vara oväntat,
inbjuda ll lek, si a och a!

Konstnärlig ljussä ning behövs!
Belysning, karaktärsprogram – vad tål fasaderna?
Jobba mer med ljussä ning och va en. Roligare!
Lite dynamik. Finare ljussä ning. Fint med ljus hela året, även vid jul.
Vik gt a man ianspråktar konst
och stad
Konst – kulturliv – konsthall. Konst
på stan. Tillfälliga teman, ex teman
vissa dagar.

Lek, klä ra, inte bara för barn – för alla!

Örebro Art Street – roligt!

Lerin, biblioteket mm – hur många
besökare har biblioteket? Hur
många lånar böcker? Gör om biblioteket ll e allak vitetshus, och
ta vara på ytorna runt omkring – urbanare!
Förstärk Lerin-muséet eller annat.

Behövs gröna och lugna inslag, konst!

Skapa iden tet. Ta llvara befintliga
strukturer, oväntat. Unikt.

DET GRÖNA

Utveckla det gröna i staden

Gröna väggar, förena
ny a med nöje, det
vik ga är a människor
som bor i staden är
delak ga

Ex resecentrum. Gröna fasader utmed Hamngatan.
Annonsera – nu kommer vi ll den gröna goda staden,
s mulera a känna på väggen…

Grönt

Representerar grönskan i staden – ju mer av den varan i stenstaden, dess längre kommer man med a rak viteten…
Känna.

Grön odling. Si a grönt i stan, porlande
va en, livet, mjuka former. Kontrqast ll
rutnätet - organiskt.

Lugn och ro.

NYTT OCH GAMMALT

Vi river en hel del – var rädd om
Fisktorget och kv. Almen!

Nyare, modernare byggnader.

Utny ja de delar vi har och på e ny sä , ex Munkens
entréplan – vik gt a det händer något.
Restaurang eller fik…vid Karlstad trafikskola, så ser man
älven också…

Bevara Almen dstypiskt.

Mer folkliv – för sterilt!
Bygg ny på Brogatan /Fenix i samma nivå.

Roligare! Kan vara Dro ninggatan, blommor, va en annan
form…

Puls
Puls men lugnt!

Höghus eller något som s cker upp.
Landmärke. Behövs e högt hus!

POTENTIELLA DRAGARE I CENTRUM?
Det saknas e vik gt dragplåster som drar folk in ll Karlstad, förutom Lerinmuseet och evenemang. Inom det
lokala workshoparbetet har en av gruppuppgi erna varit: ”Vad skulle kunna sä a Karlstad ”på kartan” na onellt? Formulera 3 idéer per grupp.” I följande avsni presenteras de idéer som kommit upp i råformat.

Solen och vattnet.
Utveckla allt kring Solen och va net. Solkarnevalen. Solfes val. Skapa e
ny värdshus - ”Sola i Karlstad” kan återuppstå i kv. Almen? Återkoppla ll
historien!
”Solen” är vårt ”klubbmärke” – vårda varumärket och utny ja det bä re!
Ungefär som a ta bort strecken på en Volvo…
Solen lyser inte all d men a tyden/andan kan få råda!
Ak viteter där alla blir glada, en plats för alla, kan vara även mindre mer
lokala arrangemang– ej stora företag.
”En solig strand” - område med ständig sol, så man kan sola ute.
Använd solen som landmärke! På vägen mellan Karlstad och Stockholm passerar man vid Alster en punkt där gatlyktorna ser ut som solen – går det a
göra det fullt ut som en installa on, så man möts av Solen när man kommer
ll Karlstad? Motsvarar Bengt Lindströms Y-skulptur i Timrå/Sundsvall, som
syns långt innan man är där.

Karlstad - Sveriges Nyhavn

STORT konstverk med Solen …som fyller en funk on. För lek? Med solceller?
Utny ja det som varumärke.
Utveckla va enkontakten. Använd älvstranden! Va net och solen – strand/
sandstrand? Vad ska vi göra med muddringssanden?
Tillfälliga installa oner. Tillfälliga installa oner av sand
Utveckla kontakten med va net – ly fram det! Ny ja det va ennära läget
– det vi har!
Vad är unikt för Karlstad – DELTAT. Ta vara på deltat och älven i.
Utveckla läget vid va net, Ta vara på läget vid va net – promenadstråk,
mötesplatser etc
Va en/ Liv på va net

Flytande trädgård

Flytande trädgårdar – eleverna Älvkullen…gjort förslag på de a (kontakt:
Mona Lindberg – Älvkullegymnasiet) Flytande trädgårdar i Mariebergsviken/
deltat
Närmare strandlinjer och mer spektakulärt….
Planering och utveckling med va enfokus OCH klimatanpassning, a rak vitet – ta vara på va net mer men tänk sam digt på vad det kan ställa ll
med…. – väga samman allt ll en bra lösning!

Mer va enliv i centrum vid älven - såsom restauranger, trevliga promenadsträckor, stränder/badplatser. Mer ak vitets-, sällskapsytor och caféer.
Kallbadhus eller badplatser i älven; Kallbadhus med omklädning och café vid
Mariebergsvikens norra strand.
En ar ficiell ö i Klarälven a vada ut ll och sola på, konst, badplats och konserter på ön som man ser från land
Mer bryggor vid va net.

Älven - ”Karlstad är som Venedig” Ta vara på va net och staden!
Båtar
Nischa in oss kring va net - Sveriges Venedig med kanaler?
Va enlek
Copacabana – restaurang, caféer, solstolar
Gör om hela älvstråket! Spontankultur och idro sstråk för urbana sporter –
parcour, skate, häng, amfibie…? Just nu går vi inte ”all in”.

Va enkonst i och utanför älven - jämför Barcelonas OS-kaj med gubbar i bryggan.
Fler torg mot va net - utny ja älven

Hängplats för alla. Gör klart Sandgrund!
Floa ng i älven
Sveriges Nyhavn – längs Inre hamn
Nya broar över älven för gc – vackert upplysta
Broar

gc-bro med uteservering över älven

GC-bro med parkstråk/serveringar över älven. Jmfr London med broar med
serveringar och parker över Themsen.

Fes val på va net, jämför Ghent music fes val med musik för alla under en
vecka
Utny ja va net mer för egna spontanak viteter som hyra metspön, skridsko
på kanalen?, kanot, fika… Koppling ll Vänern…
” Trevligt med allt va en. Mer ak vitets- och sällskapsytor borde finnas vid
va net, llsammans med caféer.”

Fler övergångar/broar, gångstråk på broar
Utveckla båtbussarna – kvalitet som kan utvecklas – pendling? - förläng perioden och ge möjlighet a ta med cykeln, uppkoppling, ta en kaﬀe etc,

” Behövs fler oﬀentliga bryggor! Bryggan vid CCC är idag största bryggan mot
va net – men privat och tom!!! ”
”Behövs mer va enliv - just nu bara ”Älv”.”

Båtbussarna, Kallbadhus, hotell på va net, caféer på pråmar, badplatser,
evenemang på va net, ljussä ning och va enkonst/fontäner, musik, småbåtshamn
båtbussarna ej båtar (?) taﬄigt skö , lång plan, Värmlandstrafik borde köpa
in bussarna….

Värdskapet, mångfald och integration
Värdskapet är det vik ga! Det är det som står sig över d. Fyll staden med energi! Sola
- a ta hand om karlstadbon
Inte så mycket grejer och hus som ska byggas – ”Höga hus falnar”
Vi tar hand om och är måna om våra invånare! Långsik gt, uthålligt, beständigt. Tar
man hand om karlstadbon är det e omhändertagande över d – bra för alla!
Mångfald och social integra on. En stad för alla - är det det idag? En stad där alla är
välkomna.
Skapa mångfald på rik gt!
Utveckla den socialt integrerade staden – överbrygga gränser mellan åldrar, samhällsklasser, kulturer.

Den hållbara staden.
Flagga för den goda gröna staden – solen – bästa miljöstaden i Sverige! Utveckla
stadsodling, takodling, gröna fasader, lummighet, blommor etc!
Var en stad som signalerar a ”Det här har vi gjort för kommande genera oner!” Låt
Karlstad och Innerstaden bli självförsörjande på el genom sol och vind! A kunna säga
”Vi tar inte in en enda kWh i centrum – vi är självförsörjande!” Sä er oss på kartan
interna onellt!
Hur kommer den hållbara staden in? Vart är vi på väg? Hur kommer staden a utvecklas under 30 år?
Utveckla a rak oner kring hållbarhet. Experimentverkstad, jämför Tom Ti ´s i Södertälje.

Bilfritt
Det bilfria centrum med fokus på fotgängare och cyklister, möjligt? Det är kaos i alla
fall, redan idag. Jämför med exempelvis Utrecht.
Centrum - Sveriges första shared space-stadsdel i stor skala!
Ly upp järnvägen! Skapa samband söderut
Den goda gröna staden
Helt bilfri centrum/ Tingvallastaden med:

•
•
•

Skvallertorget Norrköping

Upphöjd järnväg

gra sbussar
lånecyklar med kärra eller låda
promenadstråk

Utveckla Hamngatan, Dro ningatan, Torggatorna
p-platser utanför ”city” vid promenadstråk, gra sbussar, lånecyklar etc

Bild från Uutrecht

Arkitektur & mjuka värden
Arkitekturen är e signalsystem – vad är det för stad som vi kommer ll?
Våga s ck ut! Var mer orädda, även vad gäller arkitektur!
Landmärke typ Angel of the north – Glasgow
Gestaltningen av det oﬀentliga rummet behöver utvecklas. Låt det hända
mer oväntat! Hängma or istället för parkbänkar etc. Kaninen i Örebro.
Stan behöver leva 24-7! Idag lite rörelse både dag d och kvälls d. Se helheten! Närhet, blandning verksamhet…etc.
Någon spännande arkitektur
Stadsplaneringen ska utveckla de mjuka värdena!
Behövs e Landmärke – något unikt!

Angel of the north, Glasgow

Fler krea va och llgängliga miljöer. Mer lekfullhet.
Låt e rejält område bli gestaltat (höga hus finns det ändå överallt)
Skapa platser och gestaltning små platser, broar, sand mm
Få in grönska
Ska kommunen bara vara en möjliggörare?

The Kelpies, Falkirk

Konst i staden
Få in konsten i det oﬀentliga rummet! Både lokal och interna onell konst.
S ck ut! Konst interna onellt bra!
Ljussä ning/Open art – behövs något a uppleva i stan när man flanerar…
Art Street
Rensa Dro ninggatan, Jobba med interna onellt stora
konstnärer, Måste vara en demokra sk process – omvandlingen vara förankrad ”i myllan”. Koppla universitetet –( tjänsteforskningen?) diskussion
Art cross/Art street – krea va konstnärligt gestaltade gator. Testa på Dro ninggatan. Våga lämna hela Dro ninggatan ll konstnärer a fri gestalta
e Art street! Allt ska ha en konstnärlig gestaltning - lampor, bänkar, papperskorg, skyltar… allt! Inget ska vara från kataloger! Jämför ”Örebro open
art” och ”Borås Street art fes val” som för Örebro blev en turnaround”
– Nu finns en privat finansierad konsthall. Finansierades från början genom
en liten del från företagen, medan kommunen stod för resten. Nu ser företagen det som en del som kan användas för a stärka det egna varumärket
och visa på a Örebro är en spännande stad. Visar a Örebro vågar s cka
ut! Visa på vilja!

Open Art, Örebro

Kombinerat konst- och kulturhus - arena för konst blandad med dans
Kultur och musikhus
gemensamt kultur- och musikak vitetshus för a
få lära sig, utveckla och ta del av musik och olika kulturak viteter – för alla
åldrar, nybörjare ll professionella. Flera flexibla scener. Minsta nybörjarna
ll eliten i samma hus!
E levande hus där kultur skapas - en plats med drag!
E hus som s cker ut exteriört och interiört! Berä ande.
Kulturpark – för all form av kultur –
Sandgrundsudden – Lerinmuseet – Värmlands museum – Medie/kulturcentrum/bibliotek – ak viteter

Open Art, Örebro

Vinterattraktion
A rak onen i vinterKarlstad?
Karlstad ”The capital of winterrally”
Näringslivsutveckling, forskning fordon, testning etc
Huvudstaden för rallyt
Utveckla regionen med kringtjänster som knyter väldigt väl ll rallyt, ex
Climate Arena
Torget - även användas på vintern, julhandel

The capital of Winterrally

Mer handel & Torghandel
Victorias secret, Zaras
Marknadsdagar – värmländsk mat – upplevs posi vt
Mer fart på torghandeln - 2008 var torghandeln på Dro ninggatan, posi vt –
men sen fly ade den ll torget (sämre?)
Gamla saluhallen skulle vara en dragare!

Zara

Barnstaden
”Barnstaden”, måste hända något för barn – något oväntat som blir en grej
- som kan användas All d Barnperspek v Staden där barnen i centrum –
barn och ungdomar
Utrymme och upplevelser
Utgör ungefär 20% av befolkningen
Ställ barnen i fokus. Mår de bra mår alla andra bra.
Gra s Lekland Utomhus- Ska inte kosta skjortan a besöka
Jämför lekparken i Varberg vid fästningen
Spöket Laban-park - Lite som Astrid Lindgrens värld
En ”oväntad” yta för spontanlek och möten som sam digt är väl integrerad
med shoppingstråk.
Som bilden på trollet.
Sveriges barnvänligaste stad. Barnen i centrum, lek- och ak vitetsytor,
barnvänliga trafiklösningar, barnkultur
Mer drag i torget - Bra ställe för folk a börja på, få folk ll stan. Kunna
vara llåtande för barn – innebär utan bussar!

Evenemang & attraktioner
Lyhördhet, inte vara rädd för förändringar, jämför Horsens, Danmarks främsta
scen; 200 miljoner/år har lagts in för a konkurrera om besökare ”Jag s cker
ll Horsens… för det händer all d något där…”. Behövs mer livescener för a
locka folk.
Besöksstad, PULS, evenemangsstad
WiFi-Selfin med Karlstads ”Must see” – ”I was here…” – kan sprida bilden och
sä a Karlstad på kartan…
Evenemang – en fäl ävlan i Limhamn EM – målinriktat arbete, etc VM i skate i
skateparken i Malmö
Uthållighet kring arrangemang. Äkta är något som står sig över d.
Den soliga hårdrocksstaden! Gör oss e namn för a vara bra!

Evenemang i Horsens

4:e största evenemangsstaden i kombina on med ak viteter
Va enrutschbana från centrum ll Vänern, Inre Hamn – …eller en hiss ll himlen…. (Jmfr Rodelbanan för pulkaåkning i Oslo – där man tar trikken upp för a
åka ner.)
Gigan skt obs clerace – gigan sk permanent hinderbana(mul sport)anläggning för stora och små, blandning mul sport, hinderbara, forspaddling, hänga
fri , höghöjdsbana i skogen - men i stan och mer äventyr...
Spontanak viteter – boule, skate…
Inomhusgol ana
Inneskidanläggning
Ridanläggning – jmfr Wien

Rodelbanan, Oslo

Kultur & historia
Kultur och historiestråk längs älven
Koppla Fisketorget – Almentorget – CCC , museum, konsthall, kulturhus,
kulturstråk och historiska stråk – Skapa en berä else - en berä elseväg som
väver in Laban, Hybelejen, ”Hamnen”, stora förfa arna mm
Vänd ”det historielösa Karlstad”
Utveckla och utny ja Karlstad som Värmlands hjärta för skrivare, konstnärer
- vi tappar det lä ...
Sola, Fröding etc – kulturen behöver paketeras mer!
Fler museum i centrum. Helst e som visar stadens historia (typ uppbyggda
miljöer i naturlig storlek), eller som anknyter ll en lokalpersonlighet.

Almen-kvarteren

Mer hus i gammal s l - bevara gamla miljöer och grönska
Mer marknadsföring. Svårt a veta vad som går. Värmlands museum bra –
dålig PR dock. Behövs mer marknadsföring.
Behövs en reseanledning i centrum med styrkorna av Mariebergsskogen –
fast mer centralt och året runt – ej handel. Mariebergsskogen har en halv
miljon besökare och utgör e vik gt besöksmål - men det är e livskvalitetsmål, inte en reseanledning!!!

Övrigt
Stort modernt företagskontor, huvudkontor (Norden, Världen)

Ny huvudkontor

Utveckla det vi är bra på. Vad har vi redan idag?
Skylta interna onellt på E18. Kan bli en ”snackis”. Finns heller ingen annanstans.

