
• Friluftsfrämjandet

• Karlstad Whippet race

• Brukshundsklubben

• IF Göta

• Karlstad Frisbeegolf

• Korpen (fotboll)

• OK Tyr cykel

• Segelsällskapen (KSS, KKF)

• Handikappföreningen i Karlstad

• Skutbergets wenner

• Skolområdeschef väst

• Förskolebussen

• Folkhälsosamordnare Hultsbergs skola

• Naturskolan

• Researrangör asitiska bussresor

SAMTAL/MÖTEN MED FÖRENINGAR MFL



FRILUFTSFRÄMJANDET (300-400 medlemmar)
Uthyrning kajaker + kurser Enklare mountainbikebana
Tipspromenader varje söndag Naturparcour – satsning
Yogavandringar Mulleplats
Fler grillplatser Vindskydd



WHIPPET RACE (40-tal medlemmar) /BRUKSHUNDSKLUBBEN/ …
Stora gräsytor – hundkappbanan Hundrastgård ”Hundaland”
Staket mot vägen 1,5 km:s hinderbana för hundar
Hundlatriner Parkering
En av 6 tävlingsbanor i Sverige



IF GÖTA  (1000 medlemmar)
Ingen arrangerad träning Skutberget idag
Enskilda löpgrupper 3-7 ggr/år
Motions-/elljusspåren viktigt att de är kvar – inte kombinera löpning & mountainbike!
Behövs stora öppna områden som kan husera stora lopp 3000-8000 deltagare (ofta i stan)



OK TYR CYKEL (400 medlemmar, varav 100 barn)
Olika mountainbikebanor olika svårighetsgrader – Sv längsta ledsystem, nationellt intressant
Organiserad cykling 4 ggr/vecka april – okt, träning, tävlingar mm
Pumptracbana och gräsplan för teknik-/träningskörning på Skutberget,omklädning, förråd, cykeltvätt
Binda samman I2 - Sörmon – Skutberget/ Skutberget kan bli en av flera portaler – även turism

Sörmon

Skutberget -
Randviken

I2



OK TYR CYKEL (400 medlemmar, varav 100 barn)
Olika mountainbikebanor olika svårighetsgrader – Sv längsta ledsystem, nationellt intressant
Organiserad cykling 4 ggr/vecka april – okt, träning, tävlingar mm
Pumptracbana och gräsplan för teknik-/träningskörning på Skutberget,omklädning, förråd, cykeltvätt
Binda samman I2 - Sörmon – Skutberget/ Skutberget kan bli en av flera portaler – även turism



KARLSTAD FRISBEEKLUBB  (200 medlemmar + allmänhet)
Världens snabbast växande sport - trångt Badgäster genar över banan + spår som korsar
Enkel sport – öppet för alla 4* förut - Vill skapa en 5-stjärnig bana (kan ej bli det nu)
18 hål i dag – 9 hål i framtiden? Stänger av området vid tävlingar

Letat alt läge – lättillgängligt, parkering, kiosk, inga korsande spår





KARLSTAD SEGELSÄLLS., KARLSTAD KAPPSEGLINGSFÖR., TÄVLINGSARR. (2400 medl.)
Behöver ett lä-läge motsvarande badviken + båtramp Karlstad potential nationella tävlingar
- viken används för uppställning, isättning jollar Restaurang, förråd, möjlighet till lokal
Motionscentralen sekretariat, ombyte, förvaring mm Fjärden en självklar arena för segling
Önskar ej en båtbrygga – viktigt med lugnet på området! Mästarnas mästare? SM Finnjolle?



KORPEN (fotboll)
Kunna fortsätta nyttja fotbollsplanerna (2+1)
Parkering
150-200 personer deltar



HANDIKAPPFÖRENINGARNA
Många känner sig trygga på Skutberget Grillplats i väster?
Bana rörelsehindrade i skogen – populär Toaletter vid badet
Badramp rörelsehindrade – populär Utflykter gruppboenden etc
Motionsspåren – saknas avståndsmarkeringar/kontinuerlig skyltning, ex vid olyckstillbud



HULTSBERGSSKOLAN FOLKHÄLSOSAMORDNARE + SKOLOMR. VÄST
Scen skolavslutningar Plogad skridskobana + konstfrusen bana 
Grillplatser Skidspår
Bra anslutning med cykel Äventyrsbana - naturparcour
Bad året om – testa isvak (bastu) Uppfräschning området



SKUTBERGETS WENNER (ca 1300 medlemmar)
Tycker Mumindalen är hjärtat av området - många Karlstadbor deltagit i att bygga upp området. 
Vill att området utvecklas som arena för idrotts-, frilufts- som kulturella arrangemang. 
Bevara lugnet på området/friluftsliv/bad/Karlstadbornas område. För upplevelseanl enl programmet.
Fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. 



• Kulturvandring med aktiviteter kring våra 

kända Värmländska kulturpersoner.

• Viskvällar i Skutbergsgården

• Foto/konstutställningar Skutbergsgården

• Amfiteatern - en scen, uppträdanden etc

• Skutbergsgården  kurs/föreningsgård, 

café

• Cykelleder, samarbete m föreningar

• Pumptrack cykel

• Hinderbanor, barn och vuxen

• Uteparkour, samarbete m 

friluftsfrämjandet

• Skateboardbanor 

• Klättervägg

• Fotbollsgolf

• Hundrastgårdar

• Hundhinderbanor, naturliga hinder

• Fitness camp, typ army fitness

• Natursnokar, Naturskyddsföreningen

• Mulleskola, friluftsfrämjandet

• Hopptorn el badbrygga i vattnet

• GPS orientering

• Vandringar till tex Kil och Segersta

• Välgörenhets trail, sponsorer

• Cruisingkvällar och bilutställningar med 

Skutbergsgården som samlingsplats

• Simskola för barn

• Skutbergsläger för barn

• Höjdbana med zipline i träden för både barn 

och vuxna

• Trollvandring och sagoberättande för 

barn

• Hunddagis med fokus på unga med 

psykisk ohälsa

• Naturförskola för barn

• Gästhamn

• Båtbuss

• Skärgårdsturer

• Ledarledda skogsvandringar för nya 

svenskar, vad betyder allemansrätten

• Ledarledda bär och svampturer

• Ledarledda skogturer för äldre och 

funktionshindrade

• Skona knän och höfterspår med 

spånbeläggning

• Friskvårdscentral med uthyrningslokaler för 

massör, naprapat, sjukgymnast, fysiolog, 

lättare hälsokontroller.

• Seglarskola för barn, vuxna och 

funktionshindrade

• Inlinesbana oval

• Friskvårdscentral med bastu, pool, litet 

gym och sal för gruppträning 



Enkät till stödberättigade 
föreningar om utvecklingen 

av Skutbergets friluftsområde



METOD
• Enkät via e-post till cirka 150 föreningar

• Svarstid 5-17 september

• Endast åtta föreningar svarade
• Fyra av dessa var intresserade av att bedriva verksamhet på 

Skutberget



FRÅGOR
• Bedriver ni någon verksamhet på 

Skutberget?
• Om ja beskriv vilken typ av aktivitet?

• Vilka är fördelarna med att bedriva verksamhet på Skutberget?

• Om inte, skulle ni vilja bedriva verksamhet 
på Skutberget? 

• Om ja, vilken typ av aktivitet?

• Vad skulle i så fall krävas för att det skulle vara möjligt?



INTRESSERADE FÖRENINGAR

• 4 föreningar svarade att de är intresserade 
av att bedriva verksamhet på Skutberget

• I2 IF Triathlon

• Friskis & Svettis

• Karlstad Bågskytteklubb

• (Friluftsfrämjandet)



I2 IF TRIATHLON  (har tävlingar idag)

Triathlon, dvs simning, cykling och löpning – tävling & träning

• stuga - samling / bedriva verksamheten från 

• permanenta bojar - till simbana

• gräsyta - uppställning cyklar för växling 

Oro över Muminpark ”…den skyddade badviken är i stort sett ett måste för att kunna få till simning 
med barnen då vågorna kan bli stora ute på det öppna vattnet.”

KARLSTAD BÅGSKYTTEKLUBB    (tävlingar)

Clout-skytte på den gamla golfranchytan vill hålla fler tävlingar på Skutberget

• tillgång stora, öppna, lättillgängliga fälten - öppna gräsytor på ca 200x200 m

FRISKIS & SVETTIS      (ej där idag - men vill om området utvecklas)

Målstyrda gruppaktiviteter (barn, unga och familjer); Fokuserad löp-/crosscountry-
/mountainbiketräning

• omklädningsmöjligheter 

• eluttag musik

• digital ljusskylt (info/ marknadsföring över utbud/tider/förening på plats mm)



I2 IF TRIATHLON KARLSTAD BÅGSKYTTEKLUBB




