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Det här är ett nyhetsbrev
från Karlstads kommun
om utvecklingen av
området Skutberget.
Den medborgardialog som genomfördes 2017
visade att Karlstadsborna tycker att
Skutberget ska utvecklas. Kommunen vill
utifrån det skapa nya möjligheter för motion,
äventyr och naturupplevelser i området.
Skutberget ska fortsätta att vara ett öppet
naturområde med bad, sol, motion och
friluftsliv. Här ska också finnas service och
anläggningar av olika slag, som den camping
som funnits i området sedan 1950-talet, olika
serveringar och i framtiden även en sagovärld
för barnfamiljer.
Nyhetsbrevet vänder sig till alla som vill följa
kommunens arbete med att utveckla
Skutberget.
Vill du prenumerera? Anmäl dig här.

"Öppet naturområde
med bad, sol, motion
och friluftsliv."

AKTUELLT I PROJEKTET
I utvecklingen av Skutberget arbetar
kommunen samtidigt med två delprojekt som
hänger samman. Dels visionen för
utvecklingen av hela området. Dels
detaljplanen för den planerade sagovärlden i
en del av området.
Det har här är de viktigaste milstolparna i

Här finns mer information om hur
en planprocess går till.

Mer information om kommunens
arbete med Skutberget finns här.

projektet under 2018 och 2019:
Samråd med berörda sakägare och
olika myndigheter om utvecklingen av
Skutberget (både visionen och ett
första förslag till detaljplan)
genomfördes maj-juni 2018 - möjlighet
även för kommuninvånare att lämna
synpunkter
Under hösten 2018 sammanställdes
synpunkterna från samrådet av
kommunens tjänstemän
Under våren 2019 läggs ett färdigt
förslag till detaljplan fram för så kallad
granskning - även nu möjligt att lämna
synpunkter
Efter granskningen görs eventuella
justeringar i detaljplanen, sedan är det
upp till de folkvalda politikerna att fatta
beslut om planen ska antas
Enligt gällande tidplan ska
slutversionen av programmet för
Skutberget och detaljplanen för den
planerade sagovärlden godkännas av
kommunfullmäktige under hösten 2019

Visste du detta om Skutberget?
2019 är det 75 år sedan Karlstads kommun köpte marken där Skutberget
ingår.
På 1980-talet fanns två vattenrutschkanor på Skutberget, som varje sommar
lockade tusentals besökare.
2017 utsågs motionsspåret i området till Sveriges bästa av två löparfantaster
som testade 313 spår i hela landet.

Tre frågor till...
...Marianne Andersson, näringslivsstrateg och projektledare för utvecklingen
av Skutberget.
Vad gör du på jobbet?
Som projektledare är jag ansvarig för att samordna arbetet med de
många olika delar som ingår i ett så här stort och komplicerat projekt. I
min roll som näringslivsstrateg arbetar jag för att fler företag ska
etablera sig i Karlstadsregionen.
Största utmaningarna i projektet just nu?
För oss på kommunen är den en stor utmaning att det är många
människor från olika förvaltningar med olika politiska nämnder med olika
uppdrag som ska arbeta åt samma håll.
Ditt bästa Skutbergsminne?
När jag gick runt hela området inklusive Ytterholmen, berget bakom

Axelines väg och inte minst Fintatorps gård som ligger väldigt fint. Lite undanskymt, men en härlig
miljö som skulle kunna bli något riktigt bra.

Skicka gärna vidare det här nyhetsbrevet till andra som kan vara intresserade.
Vill du prenumerera? Anmäl dig här.
Aktuell information om utvecklingen av Skutberget finns alltid på
www.karlstad.se/skutbergetsframtid

