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Gruvlyckeparken 

 
Vad brukar du göra här? 

Skynda mig igenom. Området känns otryggt  
Promenera och ibland ha picknick  
Promenera och låta barnbarnet leka och cykla  
Just nu inget. Är så igenväxt.  
Cykla med barnet, rasta hunden, gå kvällspromenad med familjen.  
Promenera, visst inte att det var ett parkområde  
Gå igenom den. Brukade rasta hunden här.  
Promenera  
Varför förstörde ni Fontänen på andra sidan? Fy på er. Som vanligt skiter ni i allt som vanligt folk tycker. Skämmigt 
att ni hällde jord i fontänen och en massa blommor. Ta bort genast.Fontänen var ju fin, tills ni sket i den.Nisser - 
Sluta upp med tanken MUMIN, och om du måste, förstör inte motionscentralen. Bygg på ett ställe bredvid.  
Gå, cykla och sitta på berghällarna och fika. Plocka bär om jag har tur. Plocka vitsippor i skogen nere vid 
Oskarslund. Det det finns oändliga möjligheter när man bor granne med en park. En sommarpicknick kan jag starta 
med att skicka ut gästerna på poängpromenad.  
Här brukade många sitta i solen o ta en glass, men nu är det folktomt! Ovårdat o skräpigt så det inbjuder inte till 
att vistas där längre!Barnen tyckte mycket om att titta på den fina fontänen som fanns.  

Promenera med hund. Titta på igelkottarna och ekorrarna, var rädda om dem! ᐸ3  

Gå runt eller chilla  
Passera vid promenad.Sitta på parkbänk och läsa.  
Promenera, sola  
Jag bor här  
Promenera  
Promenera  
Promenera, leker och rastar hunden.  
Promenera, njuta av vädret. Sitta och läsa.  

 
Vad är det bästa med den här parken? 

Alla grönområden  
Att det finns potential att göra något mysigt med den.  
Mycket natur och orört. Fina träd och mindre buskar  
Lugnt  
Inget för tillfälle. Gör fontän till fontän igen.Lite mer blommor i något fint arrangemang, lite som dom har i city.  
Den är lugn, mysigt och naturlig. Som att vara mitt i skogen fast man är mitt i stan.  
Den ligger fint , många människor rör sig här.  
Dess längd. Variation mellan skog och öppna ytor.  
ligger nära  
Att den har svampar och är helt ogenomtränglig, går inte ens gå igenom ens.  
De vackra slätslipade berghällarna. Att den ligger så nära. Att det är så mycket naturskog. Det är gräsmattor intill 
cykel-och gångvägarna, men sedan är det i princip naturskog. Barnen kan leka ʺgömmaʺ och det finns skogshallon 
och en fläderbuske.  
Finns INGET som är bra! Den har varit helt bortglömd många år! Ett förfall!  
Skogsbiten. Var rädda om alla fina träd! :)  
Lugnt och väldigt omhändertaget. Uppskattar att det finns många bänkar. Bra att det är väldigt få som slänger 
skräp runt om tack vare att det finns så många sopkorgar. Trevlig miljö!  
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Grön oas utan trafik bland Gruvlyckans bebyggelse.  
Skogen/träden och grönytorna  
Den är lättillgänglig och öppen  
Luftig och bra att så mycket skog/ träd är bevarade  
Mycket växtlighet  
Att det känns naturnära.  
Rogivande. Skönt. Blir lugn av att promenera här.  

 
Vad tycker du inte om här? 

Att den känns såBortglömd och övergiven  
För högt gräs och ogräs, alldeles för få sittplatser bland träden.  
Otrygg med allt ogräs och sly, som fritt får växa upp. Våldtäcktsförsök har förekommit, då det finns mycket att 
gömma sig i. Gängbildning vid parkbänkar gör oss osäkra. Man tar omvägar, för att inte utsätta sig för något. 
RENSA BORT ALLT VILT VÄXANDE, som kan vara gömställen! Flera har tidigare kontaktat kommunen om detta, 
men inget gjorts. Kanhända att det blir något inom snar framtid, innan det händer tråkigheter!?  
Växer mossa på muren, inga blommor. Fult arrangemang i före detta fontän.  
Klottret på parkbänkarna.  
Finns knappt några bänkar så det går inte ens att sätta sig att fika. En bänk var trasig men det sattes aldrig dit 
någon ny .  
Senast jag var där så var det väldigt tät växtlighet i skogen. Det kanske beror på att barnen inte leker utomhus, 
eller åtminstone inte i parken, längre.  
Gruvlyckans centrum borde få en uppfräschning helt och hållet ser nergånget ut. Fontänen som det en gång var ser 
ut som förfallen och mer ogräs.  
Sly mellan träden.Skulle kunna vara rensad från Sly och annat skit.  
Allt papper,plastskräp och godispapper som barnen från i första hand Engelska skolan slänger. De äldre flickorna av 
främst utländsk härkomst röker här undan lärarnas uppsikt. Pensionärer som har hund orkar inte böja sig ner och 
ta upp skit efter sina hundar. Det finns dessutom hänsynslösa typer som är för tuffa för att ta upp efter sin hund, 
det tycker de någon annan kan göra.  
Ogräs (knähögt)!Stenmuren täckt av grön mossa/mögel!Även stenplattorna är kantade av 
mossa/ogräs/maskrosor!Gamla slitna parkbänkar!Ständigt trasig belysning!Plogas/skottas/sandas inte 
vintertid!Mycket otrygg plats pga mörkret!Här rör det sig ʺskumma typerʺ som man inte vill möta!Finns inga 
blommor, endast ogräs!Synd att den fina fontänen togs bort!Förfular hela området!  
Det kunde göras lite finare. Fler bänkar. Mycket barn som kunde få mer lekmöjligheter på något vis. Jag plockar 
mycket skräp som folk slänger, kanske någon sorts pantburksinsamling?  
Vissa ställen på vägarna är det väldigt många sprickor samt mycket kottar på vissa ställen men det är ju såklart 
svårt att städa undan regelbundet.  
Risigt och skräpigt av och till i dungarna med stora träd.  
Dåliga/slitna bänkar  
Den är bortglömd.När jag flyttade hit var det en vacker fontän med belysning.Det var gräsmattor runt muren med 
rosenbuskarFontänen fylldes igen och det sattes blommor som aldrig sköttes Vilken försämring.  
Mörkt på vintern  
Det är för mycket växtlighet, behövs röjas ur!  
Att gräsytorna klipps för sällan. Att de som ska ta hand om ytorna inte plockar bort nedfallna grenar utan bara kör 
över dessa med gräsklipparen.  
För få bänkar längs promenaden. Saknar fontänen som fanns här förut.  

 
Vad skulle du vilja göra här? 

Kanske låta de som bor i området få odla i pallkaragar, en lekplats då det bor många barnfamiljer i området, låta 
parken bli en naturlig samlingsplats för såväl unga som gamla.  
Rensa bort ogräs och hålla gräset kortare, få fler sittplatser bland träden utan att det förstörs! Vi vill ha naturliga 
platser att sitta på utan att det kapas ned en massa träd och förstörs! Någon enstaka grillplats med sittplatser i 
anslutning till parkerna.Vi vill ha parkerna så orörda som möjligt, men lite sittplatser mitt inne i parkerna på flera 
ställen vore bra. Vi vill inte att de naturliga parkerna som finns förstörs, utan vi vill bara ha det lite uppstädat och 
tillsnyggat. KAPA INGA TRÄD! Sätt bänkarna mitt emellan träden. Vi vill inte ha några gruslagda stigar eller 
asfalterade stigar, vi vill ha ALLT så naturligt som möjligt. Gärna bänkar gjorda av naturmaterial.  
RÖJA OGRÄS och SLY  
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Umgås med vänner.  
Riva ʺcentrumʺ med pizzeria, kiosk och parkering. Bara ha kvar de lilla gulliga dagiset. Och anlägga ännu mera grön 
ytor med gräs, buskar och träd.  
Fler bänkar och gärna några bord så man kan stanna upp och t.ex fika  
Less längd kan tala för Discgolf. Kanske en fontän som sträcker sig en längre sträcka.  
en finare miljö med ut sommarfik kanske i anslutning till pizzerian lite mer aktiviteter.  
En fotbollsplan, golfbana, frisbee golf, eller någon annan ny sport.  
Sätta upp många papperskorgar, nu finns bara hundlatriner idag och dem vill barnen inte ta i. Det finns ingen 
papperskorg vid busshållplatsen heller! Röja med större varsamhet än tidigare insatser. Hitta parkarbetare som ser 
skillnad på en liten fågelplanterad Oxel och en Lönn. Sätt gärna upp fler fågelholkar. En vår satte förskolans barn 
vårlökar, det var fint, men de slits ner för parkens gräsmattor används. Rör så lite som möjligt!  
Rusta upp fontänen o fixa fin belysning i den.Rabatter med fina blommor.Rusta upp den mossiga/mögliga 
stenmuren.Nya parkbänkar + bord + parasollerRejäl belysning, så området känns tryggt att vistas i o försvårar för 
de som gör området otryggt!Glass/korvförsäljning.  
Vi är många som har hundar. Vi har pratat om hur bra det skulle vara med en liten inhägnad rastgård där man 
kunde släppa hundarna utan att störa andra. Det skulle vara toppen med en sådan yta. Många av oss släpper sina 
hundar på gräsytan nedanför Oskarslundhemmet. Kunde bli en flexibel yta som kunde användas i många 
sammanhang.Mycket förskolebarn i närheten.Tack för att ni gjorde så här så man kan lämna förslag enkelt! :)  
Åka skateboard, skulle uppskattas om det fanns en liten skatepark eller iaf några skate ramper  
Fler parkbänkar. För ett antal år sen sattes vårlökar, som nu lagt av. Kan nya planteras? Finns det möjlighet att 
återställa fontänen?VIKTIGT: BEVARA DE UPPVÄXTA TALLARNA OCH DE ANDRA STORA TRÄDEN!  
Lite fler sittmöjligheter och lite mer planteringar eller offentlig konst skulle försköna området. Men i det stora hela 
bör det behållas som det är och rustas upp lite.  
Gå tillbaka till Hur det var tidigare.Fotsätt sedan att sköta om denTidigare kunde man sitta i parken och bara må 
bra  
Jag vill ha fler sittplatser.Gärna fasta bord o stolarBättre belysning på vinternBlommor vore trevligt. Alltså rabatter 
eller varför inte en fontän med blommor kring Utanför kylskolan finns en stenlagd yta m ngn gammal 
blomuposättning.Här kunde det bli ett trevligt torgKanske öppna stånd m tak så kunde vi ha loppis här på helgerna 
tex.  
Lekyta till barn, sittplatser.  
Inga förändringar då det är fint som det är. Men se punkten ovan, vårda ytorna bättre.  
Utegym vore toppen. Bor både äldre och yngre här. Alla behöver träna.  
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