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Borgmästarholmen 

 
Vad brukar du göra här? 

Promenera längs älven  
Promenera  
Cyklar utmed älven till och från jobb. Promenerar och springer utmed älven.  
Promenera med hunden. Förr flera gånger i veckan men numera bar ca en till två gånger. Bortjagad av cyklister.  
Fika och äta lunch  
Ta promenader  
Springa, cykla.  
Promenera, även grillat på den enda platsen som finns för det idag.  
Promenera  
Promenera, rasta hunden  
Promenera , grilla , plocka hallon , sola  
Promenera  
Promenera  
Promenera  
Springa på min runda runt Klarälven.  
Cykla  
Promenera med min hund.  
Promenera  
Rasta hund och promenera! Ibland träning!  
Långa hundturer  
Promenera, bada  
Promenera  
Promenera  
BAra vara  
Sola bada luncha motionera  
Promenrra  
sola, bada, fiska ,grilla, promenera  
Promenera och bada min hund.  
Promenera/jogga, fika och bada.  
Gå igenom  
Promenera. Bada.  
Promenera  
GrillaMotionera  
Promenera och bada  
Rasta hunden även träna hunden promenera  
fika  
Jag brukar promenera. Ibland bara sitta.  

Promenera, fota, plocka hallon 😀😀  

Promenera eller jogga.Barnen skejtar här ibland.  

 
Vad är det bästa med den här parken? 

Närheten till älven, de stora träden  
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Naturskönt grönområde som är lättåtkomligt och nära älven  
Den anlagda grusvägen  
Att kunna promenera efter vattnet. Härligt!  
Att den ligger så fint vid vattnet  
Närhet till vatten och lummig grönska  
Nära vattnet och stan.  
Närheten till älven kombinerat att det ger en skogskänsla så centralt.  
Naturlig  
Den är naturlig, finns en öppen gräsmatta  
Nära centrum och ligger vid älven  
Lugnet  
Den ligger både avsides och centralt. Bra grönområden och vatten.  
Närheten till älven  
Vackert älvläge. Fina broar. En del fina stora träd.  
Där finns fantastiska rododendronmycket gamla och jättemånga  
Närheten till älven och lummigheten bland alla träd.  
Lugn och fin miljö  
Den ligger avskilt, mysigt med lilla bron!  
Närheten till vatten och city!  
Att folk samlas, umgås, grillar, badar och har det bra  
Grönskan och älven  
Lugnt, inte så mkt folk, fint med älven. Stor grönyta.  
Bra gångväg vacker nära älven  
Läget  
Ingen trafik, grön oas nära stan  
Inget kommunjippo  
tyst, grönt  
Närhet till vatten.  
Otroligt vacker naturskön centrumnära utflyktsplats och lättillgänlig till fots och med cykel. Bra att slippa biltrafik 
på holmen.  
Vattnet  
Att den är fin och orörd. Träbron är underbar!  
Naturen och närheten till älven  
Fint naturområde nära vattnet, centralt  
Lugnet gräsytorna  
lugnet närheten till staden  
Att gångstråk inte är av asfalt. Att det finns en mångfald av stora härliga träd. Att det är natur.  
Läget utmed älven, de fantastiskt vackra nyrenoverade broarna, en liten bit skog.  
Vacker miljö, närhet till älven.  

 
Vad tycker du inte om här? 

Att gå ensam när det är mörkt  
Det känns som att den stora gräsytan ör för stor. Det blir ängsligt och det är aldrig några människor där. Jag gillar 
inte heller skogen ned rododendronbuskar. Det känns otryggt och mörkt.  
Alla cyklister som stressar fram. Enligt skyltar är det gångväg men ingen bryr sig. Ofta får man hastigt fara åt 
sidan för en cyklist. Förstör trivseln i promenaden.  
Att det inte finns något bra ställe att kunna bada på. Behövs fler ställen kring älven som skulle behöva vara 
badplatser.  
Skräp  
Mörkt på kvällar.  
Skaterampen  
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Att kommunen ej städar och tar bort träd och sådant som djur o barn o vuxna kan skada sig påAtt EU 
imegranterna ,bor där och skräpar ner så fruktansvärt  
Båda och sola  
Att de känns som en överbliven yta utan syfte. Man passerar istället för att stanna.  
Kan vara skräpigt  
Sidan mot Scandic. Saknar helt kärlek och omtanke.  
Finns inga lekredskap för barn.  
För mycket gamla risiga träd, ska bort i en park.  
Jag tycker skogsområdet är lite risigt!  
För mycket fylla nån gång  
Inte så inbjudande att stanna till för ex medhavd fika eller liknande. Man passerar mest, går förbi på ex promenad.  
Skräp  
Finns noll barnsäkerhet vad gäller träbroarna. Synd att kalla den som byggt för ingenjör. Hur svårt kan det vara att 
sätta en extra planka nertill så att barn slipper åka ner i vattnet om de råkar trilla och hamnar mellan?  
Att en del bilar kör in där. Kan vara riskfyllt då man inte är beredd på detta. Är detta ens tillåtet?  
Slitet, få sittmöjligheter  
Tycker om allt som det är!  
Mörkt på kvällarna, saknar bord med sittplatser, kunde vara fler blommande buskar  
Gångstråket från bron längs med vattnet borde få en bättre yta. Just nu är det alldeles för mycket rötter.  
På hösten vintern mörkret  
lite möbler att sitta på  
Egentligen inget. Kanske om papperskorgar odyl inte hålls efter.  
Känns otryggt när jag går ensam, speciellt på kvällar, men även tidiga mornar och t.o.m. på dagen ibland. Det är 
glest med människor, och täta snår.  

 
Vad skulle du vilja göra här? 

Det jag gör nu, promenera och uppleva grönska och se älven  
Det hade varit fint om det planterades några träd ex bok på den öppna ytan och att man rensar bort sly och 
rododendron och gör fler stigar som sammanbinds över ytan. Mer av parkkänsla. Gör en staty av Sven Erik 
Magnusson och en fontän. Plantera hängpul och bygg ett bryggdäck vid älvkanten. Kan man få till en 
dammliknande tillvaro ned änder och näckrosor kunde bänkar runt dammen bli mycket trevligt. Ett område för 
rekreation, joggare och pensionärer som matar fåglar. Detta i kombination med att man igångsätter de gamla 
planerna att bygga en bro mellan överstebostaden och Sandgrundsudden hade blivit kanonfint för Karlstadborna. 
Den bron är för övrigt mycket viktigare än att bygga en bro från Råtorp till Löfbergs Arena. Mvh Stefan Otterdahl  
Förbjud cyklar. Sätt ut några fler bänkar så att inte alla står i solen samtidigt. Flera som promenerar här sätter sig 
gärna en stund och njuter av Holmen.  
Kunna bada!  
Jag önskar att det rensades mellan träd och buskar, så det ser mer ”vårdat” ut.  
Muddra botten in i viken inunder bron.  
Önskar åtminstone en eller två platser till för grillning. Bevarandet av skogskänslan.  
Lite, kanske nån mer picnicbänk, nån mer idrottsval utöver skateboardrampen.  
Fler grill platser, gärna ut mot älven och där det är mer sol  
Umgås. Ha picnics och mötesplats. Säkerligen är skate efterfrågat.  
Jag skulle vilja binda ihop området bättre med Överstebostaden. Just nu är det ett lite område i mellan som inte 
känns som en park. Bensinmacken ”äter” mycket utrymme och grusvägen är tillfälligt slut. Jag skulle också vilja ha 
ett nytt skickat med lager på grusvägen. Gärna mjukt. Gillade när fåren var där men förstår om det är svårt.  
rensa runt rododendron så att de syns bättre. Rensa i hallonsnåren så det går att plocka. Plantera bärbuskar som 
alla får plocka. Varför inte kolonilotter?  
Skulle vilja se lite planteringar och kanske fler bänkar.  
Lite mer ytor att leka på. Kanske en upprustning av skateboardbanan och en ny grillplats.  
kanske en hundrastgård?  
Hundpark där hunden kunne få leka av sig med andra hundar!  
Samma! Som idag Passera en fin kväll så får ni se  
Låta det vara som det är  
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Mer inbjudande till att stanna ett tag. Fler bänkar/bord, ev grillplats vore trevligt. Kanske nåt för barn i en del av 
området, en lekpark eller liknande för både små och stora barn  
Picknick så fler bord och bänkar vore trevligt  
Fler fasta vilostolar  
Gärna fler grillplatser, gärna en vid bänken vid gångbron  
Se ovan  
jag skulle vilja att det fanns fler grillplatser då det bara finns en enda.  
En stor och fin hundrastgård!  
Mera sittplatser och gärna några bryggor som på Sandgrundsudden.  
Leka med hunden, bada  
Jag skulle gärna vilja ha en stor fin hundrastgård där  
Det var mysigt när det var djur betandes på stora fältet på somrarna.  
Promenera och njuta, picknick  
Skulle gärna se fler badmöjligheter längst älven, att det röjs lite vass även på den sidan.  
Vore trevligt med belysning på stråket efter älven .  
ordna en picknick med musik  
Jag vill egentligen inte alls förändra denna härliga plats.  
Locka hit fler människor. Rensa sly och buskage så de vackra träden kommer till sin rätt. Jag skulle gärna se 
belysning för trygghet och mer utnyttjande. Ploga på vintern. På vårarna, främst, är det väldigt svårt att gå för det 
blir då lerigt och sörjigt, kanske plogning råder bot på det.Så: Sätt belysning, ploga och rensa ut, då lockas fler 
människor hit och trygghet och trevnad ökas automatiskt 😄😄  

Här skulle det vara perfekt med ett utegym.  
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