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Enkät till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Den 5 september skickades en enkät ut till alla stödberättigade föreningar i Karlstads kommun.
Följande frågor ställdes till föreningarna;
-

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?

Kultur- och fritidsförvaltningen har också uppmärksammat undersökningen i det nyhetsbrev som
kontinuerligt skickas ut till alla föreningar, med uppmaning om att ta chansen att påverka. Sluttiden
för enkäten var den 17 september i likhet med den webbenkät som gick ut till allmänheten.
Totalt gick enkäten ut till ca 150 föreningar. Endast åtta föreningar har dock lämnat svar
.
Fyra föreningar har svarat att Skutberget inte är av intresse för deras verksamhet, dessa föreningar
är: Karlstad-Ulvsby Skytteförening, Karlstad paddlarklubb, K-3 Karlstad Klätterklubb och Väse
gymnastikförening.
Fyra föreningar har svarat och visat sitt intresse för Skutbergsområdet, dessa är, Friskis & Svettis,
Friluftsfrämjandet, I2 IF Triathlon och Karlstad Bågskytteklubb.
I2 IF Triathlon lämnar följande synpunkter;

Bedriver ni någon verksamhet på Skutberget? JA
Om ja beskriv vilken typ av aktivitet?
Arrangemang Gôrslitet Triathlon (www.gorslitet.se) både för barn och vuxna.
Vi ser ju oro över etablering av Muminpark vid Skutberget för vårt arrangemang. 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.
Vilka är fördelarna med att bedriva verksamhet på Skutberget?
Naturskönt och bra område. Som erbjuder alla de delar som krävs för triathlon, dvs möjligheter till
simning, cykling och löpning.
Om inte, skulle ni vilja bedriva verksamhet på Skutberget?,Om ja, vilken typ av aktivitet?
Sedan skulle det kunna tänkas att vi i framtiden skulle vara intresserade av att ha Skutberget som
ett bra område för utgång för våra träningar då det är möjligt att bedriva alla våra grenar.
Vad skulle i så fall krävas för att det skulle vara möjligt?
En stuga för att kunna samlas vid och bedriva verksamheten från. Möjlighet att permanent få ha
bojar ute till simbana. Gräsyta för uppställning till cyklar för växling vore toppen.
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Friskis& Svettis lämnar följande synpunkter;

Bedriver ni någon verksamhet på Skutberget? Nej
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?
Ja, under förutsättning att området kommer att fortsätta utvecklas så skulle vi absolut kunna tänka
oss att förlägga viss del av vår uteverksamhet till Skutberget.
Om ja, vilken typ av aktivitet?
Vi tänker oss då kanske främst målstyrda gruppaktiviteter som då bla riktar sig till barn, unga och
familjer eller fokuserad löp/crosscountry/mountainbiketräning.
Vad skulle i så fall krävas för att det skulle vara möjligt?
Omklädningsmöjligheter, eluttag för musikanläggning, digital ljusskylt med
information/marknadsföring över utbud/tider/förening på plats, osv.

Karlstads bågskytteförening lämnar följande synpunkter;

Bedriver ni någon verksamhet på Skutberget?
Nej inte normal, men i höst den 30 september tänkte vi faktiskt prova på något som heter Cloutskytte på den gamla golfranchytan som kräver större öppna gräsytor på ca 200x200 m då man
lobbar in pilarna
Om ja beskriv vilken typ av aktivitet?
Se ovan. Framtida tävlingar kan eventuellt vara aktuellt något år i framtiden
Vilka är fördelarna med att bedriva verksamhet på Skutberget?
Stora öppna fält som är lätt tillgängliga
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?
Friluftsfrämjandet lämnar följande synpunkter;

1
Ja vi bedriver verksamhet på Skutberget i mer organiserad form sedan 1980-talet. Först i
Mullestugan på kullen vid campingen och sedan början av 2000-talet i "Forssellsstugan".
2. Det passar oss utmärkt. Vi är en friluftsförening och behöver inget annat än naturen runt oss.
Naturligtvis är det en fördel att ha en klubbstuga inpå knuten med förråd för våra 11-12 kanoter och
annan utrustning. Kanoter hyr vi ut och många bär dessa de ca 50 metrarna ner till Vänern. Vi har
också ca 6 kajakkurser vid badstranden och åtminstone en lite större kajakvisning med "pröva-på
aktiviteter.
Sedan ca 12 år tillbaka har vi 12 tipspromenader med utgångspunkt från vår stuga där
"promenaden" går längs 3,5 km spåret. Totalt på ett år har vi ca 2000 deltagare. Det är lätt att
anordna och goda parkeringsmöjligheter. Vissa vandringar vi har utgår från vår stuga I våras hade
vi en välbesökt yogavandring längs stranden.
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Verksamheter vi tidigare har haft men som för närvarande är vilande på Skutberget är
barnverksamhet och stavgång. Vi försöker utveckla oss ständigt och det finns verksamheter inom
Friluftsfrämjandet som skulle passa väl in på Skutberget. Vissa lokalavdelningar har omfattande
mountainbike-verksamhet vilket skulle passa utmärkt på Skutberget med alla cykelspår. Det gäller
hitta rätta ledare för intresset finns.
Egentligen går det inte få bättre "miljö" för vår verksamhet. Det behövs inga investeringar i planer,
byggnader och utrustning. Men vi vill gärna att andra föreningar etablerar sig på Skutberget. Både
idrottsföreningar och andra.
Vi kan också hänvisa till ett möte ordförande Johanna Svanberg var på 4 september med
Näringlivsstrateg Marianne Andersson i Samhällsbyggnadshuset. Liknande frågor men mer kanske
om "vad vi vill ha ut av Skutberget" i framtiden.
Karlstad 7 september 2017

Slutsats utifrån resultat av enkät till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Den låga svarsfrekvensen kan troligen tolkas som att de föreningar som har verksamhet som skulle
kunna bedrivas på Skutberget redan gör det. Övriga föreningars verksamheter kanske kräver andra
typer av förutsättningar vilka inte kan tillgodoses på Skutberget.
Ett fåtal synpunkter inkom dock och visar att det ändå finns några föreningar som kan tänka sig att
utveckla mer verksamhet på Skutberget. Det är mycket positivt då vi gärna ser fler aktiviteter och
aktörer på området. De aktuella föreningarnas tankar och idéer får omhändertas i det kommande
arbetet när vi får en överblick över de totala önskemålen och behoven för Skutberget.

