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Gubbholmen
Vad brukar du göra här?
Promenera, sitta på en bänk och slöa. Fiskar där ibland.
Springa, cykla, träna utegym, bada, umgås.
Motionera, men jag vågar aldrig gå/springa ensam.
Promenera
Träna
Promenera
springa och motionera
Promenera
Bada, ”hänga” på gräset, gå, springa.
Hundpromenader
Ha piknick med vänner
Promenera
Sitta o njuta av naturen
Promenera. Sola
Nyttja löpspåret, sola och bada
Slappa i solen, leka med min hund, bada
Prommenera, jogga
Promenera, löpa, picknick.
Promenera, träna, sola
Träna
Gå promenad, springa, bada, picknick
Promenera/cykla med mina barn, samt även på egen hand.
Promenera och träna
Grilla sola bada, träna.
Sola, bada och läsa bok.
Promenera, motionera,njuta av älven och den vackra utsikten och kanske plocka några liljekonvaljer på våren.Och
sist men inte minst fotografera.
Träna i utegymmet, eller promenera
Promenera (själv eller med hunden), picknick, sola.
Motionera, springa
Träna, spela kubb, umgås med vänner
Jogga, promenera, styrketräning i utomhusgymmet
Löpträna, sola och bada.
Jag brukar motionera och använda utomhusgymmet
Träna på utegymmet.
Promenera och bada
Springa, och ta med barnen ut och grilla
Promenera
Daglig motion: 2 x 5-6km
Gå promenad med min mamma i rullstol.
Promenera, ibland med hund. Ta ett kvällsdopp. Spela brännboll har hänt. Stämma möte med vän eller vänner och
ha matsäckskorg med.
Promenera, äta picknick samt träna
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sitta å mingla
Promenwra.bada,sola.bl.a.
Promenera, jogga, sola.
Springa
Promenera, bada & gymma.
Promenera. Sola och bada. Träna.
Promenera, springa
Springa, träna, bada, sola.
Jag brukar gå varvet runt någon gång varje vecka. Det händer ibland att jag sitter på bänken som vetter mot
stenbron.
Promenera, träna, bada
Träna/promenera
Promenera, jogga, bada och sola. Picknick
Inte så mycket eftersom utbudet är inte så bra
Picknick, motionsgå, träna, strosa.
Promenera
Promenera, bada
Släppa lös hunden, kasta boll och träffa andra hundägare
Gå med hund
Promenera, träna, rasta hund och träffa vänner!
Promenera och cykla.
Promenera med hundarna.
Träna, promenera med hunden.
Promera/träna
träna
Träna
Löpträna
Promenera/löpträna.
Spela brännboll, använda utegymmet.
Promenerar. Varje dag
Promenera, träna på utegymmet, sola, bada, ha picnic, umgås med vänner.
Träna och bada
Promenera, sola, fika, sitta och läsa
Promenera, Sola, Bada
Gå med hunden.
Promenera, sola, bada, spela kubb, plocka vitsippor
Rasta hunden.
promenera
Promenera och bada
Sola, bada och promenera.
Träna promenera sola bada fika spela kubb tex
Promenera runt slingan motionera!
Promenera
Jogga, promenera, bada, grilla
Promenera, fika i gröngräset.
Promenera med hundarna, löpträna och ha picnic
Träna
Sola, bada, fika,promenera och träna
Promenera, spela boccia
Promenera
Hönha
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Promenera med hund
Jag bor precis vid gubbholmen så jag brukar promenera där, bada där eller är med mitt barn som leker där
Promenera
Promenerar. Fikar.
Sola och bada, umgås med vänner, spela te.x kubb, promenera runt holmen
Rasta min hund!
Gå med hunden, sitter på nån bänk.Bara vara.
Promenera, jogga, ha picknick och bada.
Inget
Motionera
Använda mig av spåret
Springa, gå, träna, sola, picknick.
Promenera
Springa eller gå, sitta på bänkarna och läsa någon gång picnic
Gå omkring och njut av naturen.
Promenera eller sitta och njuta av älven.
Springa och promenera
Gå en promenad med hunden.
Promenera, jogga, bada
Springa eller promenera.
Promenera, sitter på bänken, rasta hunden
Sola, bada, springa, gå med hunden, träna i ute gymmet.
Promenera
Promenera, sola och plocka liljekonvalj och hallon
Löpträna, sola, bada, ha picknick, promenera
Promenera och njuta av naturen med älvfårorna
Vistas, sola, bada, och promenera.
Vad är det bästa med den här parken?
Läget, vattnet runt om.
Läget vid vattnet, löprundan runt gubbholmen, utegym
Det centrala läget.Utegymmet
Den fina miljön med vatten runt om
Det omringande vattner och lugnet
Det är mestadels lugnt och känns som ett stycke orörd natur mitt inne i staden.
den ligger sa vackert i älven, den ar nära mitt hem
Storleken & närheten till vatten
Naturlig oas mitt i stan. Bra löprunda.
Tyst, vildvuxen orörd natur.
Öppna grönytor med träd
Nära vatten
Läget
Att den ligger centralt. Vacker. Grön och vatten runt om. Finns många platser att slå sig ned på. Samlingsplats.
Motiverar till motion.
Att det är så nära till bad, rekreation och träning. (Nästan fritt från billjud)
Den är avskild från vägar och har ett skogsparti på östra sidan. Trevligt promenadstråk.
Nära till centrum, vattnet, skogen
Närheten till älven kombinerat med möjligheterna till motion.
Fint läge med vatten
Bra träningsområde och utegym
Läget!
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Grönt och lummigt, lite ”på landet”-känsla.
Centralt, vatten, träd, grönyta
Vi har nära dit.
Att den är öppen, man kan få sin ʺegenʺ plats och ändå ha bra uppsyn över området.
Det är en grön lunga som behövs i allra högsta grad.Det är/blir nu så förtätat av höga hus att det måste finnas
andningshål och grönska kvar!
Läget och den vackra omgivningen
Nära hemmet, nära vattnet, bra promenadstig.
Ett stycke orörd natur i stan
Citynära, läget vid vattnet
Natur mitt i staden
Att den kan nyttjas av alla, ung som gammal, de som kan springa och de som kan rulla. Den liten oas mitt i stan.
Den skiljer sig på så vis med vatten runtom och den fina naturen. Alla träd är vackra och grönskan är fin
Dess tillgänglighet, utegymsmöjligheter (= uppmuntra friskvård och hälsa) och uppmärkta distans runt
Gubbholmen.
Att den är naturlig och vild och relativt orörd.
Närheten
Känslan av skog nära centrum.
Närhet till min bostad. Närhet till vattnet. Fantastisk natur på litet område.
En oas mitt i stan
Tillgängligheten och närheten för så många som bor runtom. Älvläget! Olika stora välskötta grönytor i kombination
medʺdet vildaʺ- snår och äng. Där finns alltid en plats att hitta om en behöver sitta själv eller träffas i sällskap med
andra. Gubbholmen är en pärla!
Läget och vattnet
orörd
Nära till allting. Lugnet.så vackert är det med allt grönt och den vackra äkven
Lugnet från bilar. Grönskan. Vattnet. Att sopbil åker runt och ofta tömmer papperskorgar. Bra med belysning.
Viktigt!
Att det känns naturnära, att man kan motionera och att det är så fint
Den fina orörda naturen och den fina promenadslingan.
Den fina möjligheterna för promenader och träning.
Den orörda naturen mitt i stan!
En oas nära mitt hem. Mjukt underlag att springa på
Att den är så pass orörd, som en hyfsat naturlig grön lunga mitt i stan, omgiven av vatten, lite som Djurgården i
Stockholm. Att slippa asfalt och elljus.
Utegym, motionsspår
Växtligheten
Tillgänglig för alla. Den stora gräsplanen som kan användas för olika aktiviteter. Tillgången till bad och sol centralt
och nära min bistad
Ute gymmet
Närheten. Natur mitt i stan.
Att det inte är så välordnat utan att det mesta får växa som det vill (förutom gräsmattan då)
Vattnet och grönskan
Det centrala läget och tillgången till vatten
Fint nära vatten
Otroligt bra läge, naturligt och ett ställe för alla!
Närheten till älven och gångstråket.
Att man kan låta hundarna doppa tassarna i älven, ha picknick, gå promenader i det gröna, bada mm
Grönområde, skönt att komma iväg från stadsmiljön lite grann.
Läget, naturen.
utegymmet
Utsikten
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Motionsslingan och gräsytor
Centrala läget, träningsmöjligheterna
Det är ingen högljud väg i närheten. Det är nära till vattnet och det är trevligt med den breda gång och cykelvägen.
Att det är en bro i varje ände är trevligt.
Naturen Här häckar flera arter bla kattugla m hört göktyta bl.a
Älven och grönskan, lugnet
Nära hem, en grön oas mitt i staden.
Att det inte finns någon fotbollsplan e.dyl.
Grönområdet & Klarälven runtom.
Man kan ströva omkring med hunden.
Närheten hemifrån till en ”oas” i Karlstad.
Trevlig miljö.
Den är så nära där jag bor.Man kan göra många olika saker, gympa, gå, bada, sola m.m.Och att det är så fina
blommor på broarna.
Att den är naturlig så att även fåglar och växtlighet kan trivas
Gångbanan runt och är det är nära vatten.
Nära till vatten o natur
Närheten till vatten frisk luft centralt belägen
Gröna ytor för picknick, joggningsspår och nära vatten
Grön oas nära där jag bor.
Närheten, lugnet och naturen.
Läget, lättåtkomligt nära stan
Bra grönområde vid vattnet. Bra löpspår och utegym
Närheten och vattnet
Den ligger vid vattnet, den är stor med olika rum och det finns många utvecklingsmöjligheter.De
Läget och känslan av att inte vara i stan
Närheten till vattnet
Lugn och enkelhet
Att det finns ett orört grönområde mitt i stan. Att stadsbarnen som bor omkring har en grön plats och en liten skog
att kunna vara i. Att det blir mörkt på nätterna så vi som bor här slipper lampor som lyser in på nätterna.
Centralt läge, fina omgivningar.
Bilfritt. Promenader. Det är vackert mot Gamla Stenbron. Det är härligt att det är vatten runt Gubbholmen.
Närhet för min del som bor på Hagaborg.Närheten till vattnet och en härlig plats att umgås på
Lätt att gå.
Stor. Nära vatten.
Att det är ett stort grönområde med lite skog
Läget vid vattnet
Den har lite av allt och passar alla åldrar.
Tillgängligheten
Att den är för alla och bilfri. Fokus på hälsa och friskvård
En oas nästan mitt i stan var rädd om den.
Nära, ganska stor det finns plats för alla både vila umgänge och aktiviteter
Närheten och att den får vara ifred utan bebyggelse. Ingen belysning på vandringsleden som inte är rakt över bron.
orörd
Orörd natur med fågelliv. Bra gångbana ej asfalterad. Vackra naturliga träd i olika storlekar. Rogivande att gå längs
vattnet.
Att den får förbli orörd. Den är det perfekta centrala utflyktsmålet för äldre människor, hundpromenader,
barnvagns-promenader, joggare och gymnastik.
Att det är ett fint grönområde med möjlighet till promenader och att det går att bada med barnen på ett ställe där
det finns lite sand, på den stora ön vid den sidan som är mitt emot haga.
Trevligt läge vid vattnet. Att det finns uppmärkt spår med distansskyltar.
Lummig och oförstörd. Fin promenadväg med bänkar för rast och ro.
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Passar alla.
Centralt
Att den är lättillgänglig för alla, naturlig och fri från kiosk eller annat kommersiellt, men framför allt att vägarna
inte är asfalterade. Bra med liggytor och bänkar och denna säsong ganska välstädad.
Den ligger fint, det finns bra grönytor där man kan ha picknick vid vattnet, det är fint att bada, bra löp- och
promenadspår.
Bra med utegym. Orörd natur nära centrum
Blandningen av park och naturmark i perfekt avvägning, närheten till vattnet samt folklivet.
Vad tycker du inte om här?
Nedskräpningen, ser ibland ut som en soptipp.
Dålig belysning. Tycker inte om att vara där på kvällar eftersom det inte finns någon belysning i löpspåret vilket
skapar otrygghet.
Växtligheten som skapar en känsla av otrygghet. Här har det blivit ett tillhåll. Även negativt med alla som rastar
sina hundar och låter dem springa lösa.
Den igenväxta delen full med sly och vildvuxna buskage, mörkt och skumt på kvällen
Droghandeln och kanyler som ligger på gräsmattan samt alkisarna som sover i ʺskogenʺ
Ibland för mycket stoj, hög musik, berusade människor.
Det kan vara skräpigt och pa vintern kan det vara halt.
Saknas någon verksamhet. Vore trevligt med en glasseria eller boulebar. Mörkt på kvällen det tarvas bättre
belysning.
Känns otryggt vintertid när det är mörkt.
Fanatiska joggare. Alldeles för skarp belysning över gymanläggningen och dess omgivning.
Skräp som finns längre in bland buskarna
Vissa delar känns lummiga
För många studenter som festar här
Att sanddynerna breder ut sig allt mer (inte kommunens fel, det är naturen som den är)
Vore trevligt om man gjorde en varsam röjning för att öppna upp, har blivit lite igenväxt. Självklart ska detta
främst göras för att främja den biologiska mångfalden.
Att alkohlisterna sitter och skräpar ner mitt i skogen och att skogsdelen överlag är väldigt skräpig.
Kan vara skräpigt på stora gräsytan efter helger och fester.
Att det ofta är skräpigt efter fester. Samt trist att hemlösa i stan använder skyddet inne bland träden till boende.
Studentfester och för mycke alkohol
Saknas belysning
Dålig belysning runt om spåret.
Många delar där det är skymd insikt, så det känns otryggt på kvällar och även ibland på dagar.
Mörkret
Det spelas för HÖG musik
Studenterna.
Jag gillar hela Gubbholmen!
Området är inte väl utnyttjat/exploaterat
Inget särskilt.
När det festats och skräpet är kvar
Dunkla delar och ”tillhållet” i mitten. Skulle aldrig gå själv här på kvällen/natten
Trasiga maskiner i gymmet lagas ibland inte så snabbt - trots felanmälan.
Att det skräpas ner väldigt mycket. Lite fler soptunnor skulle, tyvärr, behövas. Kanske i orange (som Karlstads
logga) och med fotspår mot, för att få folk att fatta vart skräpet ska. Att folk låter sina hundar gå lösa och bajsa
utan att plocka upp efter dem, det är väl koppeltvång där som överallt i stan. Att skyltarna för 100 meter inte får
sitta kvar. Går det att göra/sätta fast dem mer permanent.?
Vet ej
Lite för mycket outnyttjad yta.
Alla alkisar som hänger här i bland
Att det inte finns belysning runt slingan. Att det inte finns ordentliga grillplatser. Och att det inte finns en rolig
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lekplats för barn här
Att det inte finns belysning runt hela spåret.
Kan vara mycket snö/is på vintern.
Jag saknar en inhägnad hundgård som verkligen platsa på ön. Det saknas hundgårdar i Karlstad! En hundgård
skulle ex kunna ligga antingen i den vilda delen på västra sidan om cykelbanan eller strax intill den fint
iordningställa platsen med styrketräningsredskap.
Jag känner mig otrygg i och med det ökade antalet berusade människor som håller till där både på dag, kväll och
nattetid.
inget gatljus
Eftersom jag bor på Hagborg så gillar jag inte när uUniversitetet har sina in spark och för att
Valborgsmässoafton,vilket jäkla väsen. Bort med universitetet här ifrån.
Lösa hundar, om man vill gå i och bada så är det ofta brant och lite svårt att gå i + inte så skön botten. Vore
toppen med några bryggor att gå i ifrån... vill inte ha lekplatser. Finns på andra ställen i kommunen. Låt
barnfamiljerna vara där...
Att det känns lite läskigt på kvällarna och att det är mycket alkoholister där
Mörkt på vintern.
Dåligt belyst.
Mörkt på vintern.
Att det inte vinterväghålles vintertid runt.Vägen över broarna är ofta väldigt dåligt skottade, synd då resten av
cykelbanorna är så bra vinterväghållna.
På vårvintern ligger isbarken kvar länge på norrsidan vilket gör det svårare att gå om man inte har broddar, men
den perioden väljer jag andra promenadstråk i stan.
Mörkret
Ofta trasig belysning. Önskar att slingan runt vore upplyst för att känna mer trygghet när det mörknar. Vatten
skotrar passerar ibland med för hög hastighet eftersom många badar här.
För myclet skog och för lite ”att göra”
För få bord och grillplatser likt den vid kroppkärrssjön.
Utegymmet
A-lagarna som har byggt sig ett näste inne på gubbholmen
Gruset på stigarna runt om, blir otroligt slaskigt och smutsigt så fort det blir fuktigt ute
Att kommunen kostar på ett gym när det finns MASSOR med pensionärer som bett om hundrastgård. Pensionärer
och många andra håller sig i form genom hundpromenader flera ggr per dag.
Lite outnyttjat!
Att det inte finns någon inhägnad någonstans så att jag kan släppa hundarna en stund.
Att det saknar en hundrastgården, plus belysning.
Att det saknas hundrastgård
Inget
Spåret borde vara ett elljusspår så att man kan springa året om.
Saknas mysiga platser (eventuellt med bord och stolar) för att kunna ha picknick.
Det är för mycket sly och annan hög växtlighet. Det blir mycket mygg! Mycket av ytan tas upp av den höga
växtligheten.
Droghandel även i Hagaparken och nya torget i Haga
Lösa hundar, nedskräpning i form av hundratals fimpar vid varje bänk.Ungdomarnas fester som genererar så
mycket skräp, de slänger flaskor och burkar över hela området!
Vissa perioder för många studenter på en plats!
Stökigt och bråkigt. Tillhåll för alkoholister och missbrukare som eldar och lägger beslag på bänkar och bord samt
använder de risiga snåren som toalett. För mycket sly, behöver rensas ut.
Studenternas högljudda & skräpiga fyllefester. Deras fester är ett mycket störande inslag på Gubbholmen & borde
förbjudas. Vi som bor här på Hagaborg får stå ut med med mycket skit under den tiden, tex. gap & skrik från
festfolket som passerar vår område som även slänger flaskor i backen som går i kras samt att deras höga musik
gör så att det vibrerar i fönstren halva natten. Tycker inte heller om att denna fina plats är igenväxt som idag. Det
borde vara mer öppet med glesare mellan träden.
Alkolister och knarkare som byggt ett ʺnästeʺ mitt i skogen. Verkligen hemskt.
För mörkt höst o vinter!
-
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Att skogen på östra sidan är för tät och mörkAtt vägarna på vintern är halkiga och blöta vid tö.
Motordrivna fordon,t ex mopeder
Det är inte anpassat för att vara där en längre stund.
Blir så mörkt på höst o vinter för alla som promenerar eller rastar sina hundar
Buskvegetationen vilket leder till ”skumma”individer tar sin tillflykt hit och skapar otrygghet!
Dålig belysning på den större halvan. Otrevligt på natten med de som övernattar vid den större halvan.
Mörkt vintertid. Går ej att jogga på kvällen. Vore fint om de tätbeväxta ytorna var lite mer öppna. T ex en gångstig
i mitten av ön.
Att det inte finns toaletter, att man inte plogar och sandar på vintern. Att man inte markerar upp banan runt med
100 meters markeringar ordentligt, det saknas några.
Ingen belysning på spåret runt holmen, få sittplatser och ingen rastgård för hundar.
Finns ingen belysning i löpspåret och inget cykelställ vid utegymmet
Att det inte finns toaletter
Den känns lite bortglömd och outvecklad.
Studenterfester och andra grupper som dricker mycket alkohol är högljudda och skräpar ner. Bra om området
hörde till den centrala zon där alkoholförtäring inte är tillåten på allmän plats.
Att det är tillåtet att dricka alkohol så att folk kan festa och störa oss boende i omgivningen hela nätterna. Att det
också sitter missbrukare där så att barnen inte vågar leka där. Det borde vara tillåtet att dricka alkohol på någon
annan offentlig plats som inte ligger så nära bostadshus. Det är bedrövligt att vi som bor häromkring inte tas
hänsyn till. Studenter från KAU får bete sig hursomhelst med supande och skrikande. Att vattenskoters tillåts köra
runt fram och tillbaka och störa lugnet på och runt gubbholmen
ʺHalvönʺ närmast järnvägsbron bör gallras ur. Känns lite otryggt att någon kan kliva ut ur buskagen.
Tycker inte om att det är så mörkt. Saknar belysning runt Gubbholmen.Vill inte gärna promenera där på kvällar,
vår, höst och vinter.
Det är en en centralt belägen oas som både Karlstadbor och turister söker sig till som tyvärr känns ganska
eftersatt.Fattas belysning runt när man vill promenera runt på kvällstid
Att folk släpper sina hundar lösa!
Skräpigt ibland. Klotterplank bänkarna.
Att en del har sina hundar lösa och låter dem bada vid den lilla sandstranden där barn badar. Jag önskar att
hundarna kunde ha en egen badplats med tydlig skyltning och inte vid den lilla sandstranden där det brukar bada
barn. Önskar också förbud mot lösa hundar.
Im det blir för mycket fylla
Dåligt med papperskorgar
Spåret är mörkt under höst/vintertid
Lösa hundar och fulla gubbar
För mycket skog och sly på östra sidan.Långt mellan bänkar.Pulsande i snö och halka vintertid.
De ruffiga orensade områdena innanför gångvägarna på bägge sidor
Jag tycker om nuvarande utformning.
Allt är bra.
Att många badar sina hundar på den lilla sandplätten där barn badar och de har då sina hundar lösa.
Den lilla delen väster om broarna skulle kunna vara mer öppen. Göras mer till parkyta.
Att papperskorgarna är för små nu på sommaren och att det inte finns några askkoppar (detta gäller året om).
Ingen belysning runt.
För lite att göra pga mkt träd osv.
Att man vid vissa tillfällen spelar musik från musikanläggningar med högtalare så högt placerade att ljudet hörs
mer i stadsdelarna runt omkring än på själva holmen
Högt gräs, mycket vass och sly i skogen där det känns otryggt att gå förbi på tidiga morgnar och kvällar.
Att privata bilar kör in på holmen i samband med aktiviteter. Det material de transporterar i bilarna går enligt mig
att bära för hand alternativt frakta med lastcykel. Man bör värna de bilfria miljöer som finns. De stora årliga
studentfesterna med stora musikanläggningar drivna av dieselaggregat leder till störningar och olägenheter för
närboende, oväsen och onödiga utsläpp.
Vad skulle du vilja göra här?
Kunna umgås och träna mer än bara på dagtid
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Känna mig trygg och kunna nyttja hela Gubbholmen under hela året.
Öppna upp hela ön flera sittgrupper med bord och bänkar, fler lekplatser, kanske en stor inhägnad gård där man
kan släppa hundar,
Sitta och ta det lugnt
Grönområdet är bra som det är, men tillsynen av ordningen skulle kunna förbättras.
Jag tycker i allmänhet att parken ar fin!
Köpa glass/vin
Bevara natur. Mer ljus? Kanske fixa till löpspåren utan att asfaltera.
Bevara det som det är bortsett från belysningen som kunde vara mjukare och inte detta hårda strålkastarljus.
Ta ner lite skog på de yttersta områdena samt utöka utegym
Fler parksoffor.
Sommartid ställa upp toalett och hura ut solstolar/solsängar
Är nöjd med möjligheterna som finns.
hundrastgård på västra sidan, speciellt med tanke på hur få gårdar vi har i staden jämfört med andra städer.
Positioneringen är perfekt och västra sidan används ändå inte till någo
Fler sittbänkar
Fortsätta med motion, picknick.
Njuta, se mer parkliv, fontän, blommor osv. Större utbud av utegym
Ha möjlighet att träna även när det mörkt på kvällarna.
Mer blommor, ljusslingor, mysig stämning likt Sandgrund.
Lekpark, mer vägar/stigar tvärsöver på den stora delen av holmen. Mer sittplatser, finalplatser.
Mer belysningen mörka perioden av året
Sätta upp mer belysning runt gubbholmen
Skulle vilja se tillåtelse till någon form av mat/dryckförsäljning. Ett stånd eller en vagn hade varit trevligt.
Kompletteras självklart med fler ʺstängdaʺ papperskorgar, för att hålla fåglarna borta.
Ha det precis som det är, nu är det vackert och ger också möjlighet till solande och ev bad för de som bor runt om
och inte tar sig så långt.
Jag önskar ett bättre utegym, gärna med en intilliggande lekplats för medföljande barn. Gymmet bör vara anpassat
för alla styrkenivåer samt ha bra belysning in mot skogsdungen, så att det känns tryggt även under de mörkare
årstiderna.
Precis det gör jag idag. Är nöjd!
Bevara den naturlig.
Möjlighet till mer utomhusträning. En cafédel. Lekpark för barn (likt Stora Holmen i Örebro). Mer belysning.
Löparbanor med ”tracking” och ”scoreboard” . Utekök/grill med sittytor.
Fler redskap i gymmet.
Kunna löpträna även om det är mörkt, alltså att det fanns belysning runt om som lyste fram till 21 eller 22. Kanske
kunna gå på en stig i mitten för att upptäcka alla växter som finns där.
Jag vill absolut att gymmet ska byggs ut, det är väldigt begränsat för varierad träning. Tror det skulle vara
önskvärt av många.
Utöka utegymmet, kanske även med barnanpassade delar (balans, motorik etc.), boulebana (?) samt även
förbättra picknickmöjligheterna med fasta bord.
Den ska fortsätta att vara naturlig. Möjligtvis kan ni fixa belysning på stigarna runt ön. Det ska INTE byggas nån
rasthundgård här!
Här finns allt för att göra detta till denna stadsdels pärla. Belysning för de som springer behövs. Det behövs
ordentliga grillplatser runt om, så att fler barnfamiljer hittar hit. Gärna en lekplats för barn. Kanske en höjdbana
mellan träden? En brygga som går ut i älven som man kan fiska ifrån Det finns så mycket ni kan göra här, så varför
inte göra det till barnens paradis, nästan mitt i Karlstad 😊😊
Våga promenera även efter mörkrets inbrott. Det är några enstaka män som vågar sig ut på kvällarna i mörkret
nu. Inte samma risk för en man att bli överfallen av t.ex våldtäktsmänniskor. Dock samma risk för alla att snava i
mörkret. Jag skulle vilja känna mig trygg hela dygnet, året om!
Halkbekämpning av motionsslingan.
Bygga vindskydd åt uteliggarna.Iordningställa små sandstränder på flera ställen.
Det jag redan gör. Se ovan. Men jag vill verkligen att Kd kommun ser över behovet av inhägnad hundgård. En plats
där hundar kan lära sig att naturligt socialisera och det tillsammans med sina hundmänniskor. Många mattar och
hussar är ensamma människor och jag har sett så mycket positivt vad gäller socialt växande och samvaro tack
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vare de dagliga mötena i hundgård året om-levande park! Titta gärna på Stockholm och Norrköpings policy vad
gäller närhet och täthet. Grannkommunen Kil har nyligen byggt en jättefin. Karlstad kommun behöver ta friska tag
i detta ärende!
Belysning samt ökad närvaro från ex ordningsvakter eller polis
samma
Gärna öppna upp meraKanske bättre badplatsEtt sommarkafe. Det skulle var toppen härligt
Ärende mottaget till kontaktcenter.En gång i tiden bodde hans far- och farföräldrar på Gubbholmen. Han funderar
på om man på något sätt kunde få upp en informationsskylt om att det en gång i tiden bodde folk på platsen,
möjligtvis några namn och kort information om hur det såg ut förr.Värnar om kulturarv.Orolig om att minnena ska
dö ut och informationen om att den en gång i tiden även fanns folk som bodde på Gubbholmen ska försvinna med
honom och de få som fortfarande känner till detta.Åke Rahm054833850
Ha belysning runt hela ön om man vill jogga under mörkare årstiden. Sola på bryggor.
Jag skulle vilja att det fanns bättre badmöjligheter, samt att det skulle vara väldigt trevligt om det kunde
arrangeras evenemang, typ konserter :)
Belysning efter promenadslingan. Uppfräschning av distansskyltarna. En brygga som man kan bada ifrån skulle
vara uppskattat.
Belysning vid gym och efter promenadstigen
Diskret belysning vintertid. Uppfräschning av distansskyltarna. En brygga man kan bada från. Några fler stationer
på utegymmet.
Plogas och sandas vintertid, det hade gärna fått vara lampor runt, så man kan utnyttja det bättre de mörkare
årstiderna.
Jag gör redan det jag vill, promenerar och tittar på växter och fåglar. Jag tycker väldigt bra om Gubbholmen så
som den ser ut idag! Toppenställe!
Sätta upp belysning
Bättra på badmöjligheten. Liten brygga med badstege. Vid udden upp mot stenbron. Förbättra belysningen. Bättre
bevakning av vattenskotrarna.
En liten fotbollsplan som dom har på bomstad eftersom folk som spelar fotboll vid hagaborg fått myclet klagomål så
skull det här varit ett bra ställe för en fotbollsplan
Grilla och äta vid bord. Bada. Gärna en enkel brygga eller trapp på någon av sidorna. Elljusspår. Flera evenemang t
ex konserter, loppisar, matmarknad. Kolbullekvällar.
Ta bort utegymmet
Ta bort sly inne på gubbholmen. Små ljuspunkter längs med stigarna.
Bygga en hundrastgård någonstans på gubbholmen. Dels pga det centrala läget och dels på grund av att det i
nuläget endast finns en enda hundrastgård i Karlstad, som till ytan är otroligt liten.
Hundrastgård
Jag skulle vilja se en hundrastgård men bevara hela gångsträckan på den stora delen! Väl upplyst och tryggt för
både hundar och människor vill jag att det ska vara- med lite bord och stolar och många papperskorgar för
hundbajs!
En hundrastgård!
En hundrastgård med två inhägnader, en för större och en för mindre hundar. där jag kan släppa hundarna lösa en
stund, stor nog för att kunna kasta boll med dem.
Belysning längs spåret samt bygg en hundrastgården på en av gräsmattorna.
Ha en hundrastgård.
plantera mer ätligt!
Träna
Löpträna under året när det är mörkt
Kombinera träning och promenader med picknick.
Det kan bli fina badplatser här.
Belysning runt slingan på 1,200 metersamt att man plogar och sandar den på vinternTryggare plats
Jag skulle vilja se ängsblommor i dungarna, sitta på fräschare parkbänkar med bord. Jag önskar även många fler
och större papperskorgar som inte är öppna (för att slippa att fåglarna drar ut skräp) och med möjlighet för
rökarna att slänga sina fimpar där. Inga större ingrepp alltså, vi behöver naturen som den är!
Borde finnas en toalettmöjlighet här.
Kunna välja på fler platser att slå sig ner. Att ha tillgång till mer öppna ytor, dvs. att slyområdena rensas bort.
Ta bort alla döda träd & röja bort allt sly samt ta bort den plats där alkoholisterna sitter & skräpar ner & eldar i
naturen/skogen. När man har gjort allt detta så får man en större överblick av området som kan göras mycket
trevligare med tex. fler bänkar/bord & grönytor som gör att fler vågar sig hit för att trivas i en framtida vacker
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miljö. Idag är Gubbholmen inte särskilt inbjudande för alla. Det skulle säker gå att göra bryggor för båtar att lägga
till vid & även en strand, precis som det gjorts vid sandgrund. Vill även poängtera att det borde finnas bra
belysning på Gubbholmen efter en renovering gjorts. Det borde även finnas en säker grillplats i närheten av vattnet
där när allt är klart.
Ha en rastgård!
Lampor som lyser upp vid gymmet och runt ”banan”. En lekställning för barn i anslutning till gymmet.
Kanske ett ännu större gym?
Att ni hugger ur lite träd så det inte blir så mörkt.Gärna att ni sandar på vintern så man kan gå året om.Annars är
Gubbholmen mitt Djurgården
Bättre belysning kvällstid,vilket skulle innebära en trygghetsfaktor.För övrigt vill jag kunna lyssna till fågelsången
och njuta av växtlighetens naturliga mångfald
Jag skulle ta bort mer av skogen, bygga större utegym med mer moderna redskap. Montera fast några solsängar i
trä och ta dit en kran men dricksvatten. Sen också bygga en grill plats och ställa dit fler soptunnor.
Belysning runt spåret och något för barn tex lek klätter ställning intill ute gymet så kan föräldrar träna o samtidigt
ha koll på barnen
Buskvegetationen borde röjas bort så fri Sikt uppnås inom området vilket bidrar till att minska risken för överfall!
Belysning borde sättas upp runt hela motionsslingan!
Ha det lite glesare. Ha lite ställen där det är lättare att grilla.
Jogga, promenera, bada, grilla. Trevligt om det planterades fruktträd.
Detsamma som idag. Kanske grilla om det funnes grillplats. Gärna några bord oxå.
Mer sittplatser och bord. Många grillar på sommaren så kanske en riktig grillplat? Förslagsvis vid udden mot
stenbron...En rastgård för hundarna hade varit trevligt.
Träna även på kvällar tack vare belysning i löpspåret och inte vara rädd för att få cykeln stulen genom att kunna
parkera i ett cykelställ
Vill ha holmen som den är men få dit toaletter och någon möjlighet att kunna fylla på vattenflaskor när man tränar.
Några picknickbord vore trevligt oxå.
Spela minigolf, köpa dricka och glass.Bajamajor.
Perfekt läge för att anordna en medeltids eller vikingamarknad. Bjuda in båtlag från hela norden som kan lägga till
runt ön och ha marknad med hantverkare och uppvisningar av stridskonst. Eldshow på kvällen och uppträdande av
gycklare och musiker.
Bada, äta, umgås
Underbart som det är
Ha det som rekreation. En lugn grön oas som inte exploateras eller förändras mer än den redan gjorts. Inte
elljusspår eller grillplatser. Vi som bor här behöver inte störas mer av festande människor än vad vi redan gör. Jag
vill att det ska få vara en fin lekskog för barnen som bor i Haga och hagaborg etc. En trygg plats så att stadsbarnen
kan få upplevelse av natur.
Det skulle finnas fler bänkar med bord för att sitta bra när man har med sig fika.Fler sittmöjligheter mot söder och
väster.Promenera runt Gubbholmen även när det är mörkt så belysning vore bra.
Att det:Röjs undan sly närmast älven så det ges fler platser för folk att sitta/ligga och sola på.Röjs upp sly mellan
alla träden för en öppnare vy. Ta gärna upp när det slogs med lie för att bevara äng och arter som växer där.Sätts
upp fler papperskorgar/soptunnor.Placeras ut fler bänkar/bord och några grillplatser på den stora öppna ytan.En
liten kiosk hade ju varit toppen sommartid.
Orda en hundrastgård!
Fika. Vid en stuga med utemöbler och mycket grönt kring.
Min dotter 6 år gillar utegymmet och det skulle vara kul med en hinderbana för barn bredvid vuxengymmet.
Det är ett fantastiskt ställe för alla som bor i lägenhet i stan. Kolla en varm kväll, så trevligt. Låt det få vara så
Ett ännu större utomhusgym.Kanske en hinderbana i skogsdungen i anslutning till gymmet.
Belys spåret med olika sorts belysning,stolpar, pollare ,markbelysning.Använd dessa till metermarkeringen av
spåret, då dessa försvinner lite då & då.Det ökar också trygghetsfaktorn för de som använder spåret.
Belysning runt hela holmen. Mer träningsredskap
Gallra skog och sly på den östra sidan då blir det både ljusare och trevligare för alla.Sätta ut bänk eller bänkar
mellan broarna så att det finns något att vila benen på.Ploga och sanda runt holmen för allas vår trevnad.
Att de tidigare nämnda områden rensades upp så det blev lite mer parkliknande att den stora delen bakom
grönområdet fick en rejäl inhägnad med många grindar där alla kunde vara men kanske främst för de som har
hundar, låta grönytan vara ev få bli lite större till för alla. Mer belysning😀😀sen bara låta det fortsätta som idag
Vill att parken ska förbi som den är.
Vill ha den orörd som den är.
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Jag vill behålla den naturella utformning som nu är. Inga förändringar.
Behålla den precis som den är, men förbjuda cykling.
Jag skulle önska att hundar fick en egen badplats, helst på andra sidan vänd mot norrstrand eller längst ut på stora
ön som är mitt emot hagaleden. Jag skulle önska att hundar inte fick bada på den lilla stranden mitt emot haga.
Mer gräsmattor, bänkar och odlingar så man kan sitta och tex äta picknick.
Sätta upp ett antal askkoppar (har sett fina kombinerade papperskorg/askkopp på andra ställen)
Belysning runt och en hinderbana paralellt med ute gymmet.
Utveckla parken, gör den större, lekplats osv
Detsamma som jag gör nu. Önskvärt vore att man slyröjde varsamt och tog bort fallfärdiga, farliga träd och grenar.
En slåtteräng på ett begränsat område kunde återskapas. Soliga somrar skulle nog toalett behövas. Flera
skräpkorgar som fåglar inte kan vittja skulle vara bra. Kvällsbelysning.
Rensa ur sly och vass. Anlägg en liten strand och brygga/terrass liknande den på Sandgrund. Anlägg en längre
hinderbana gärna en OCR godkänd sådan. Ställ upp några träningskorgar för discgolf. Gör Gubbholmen till en
central träningsplats i Karlstad. Ni är på god väg i och med utegymmet. Ställ upp en liten scen som man kan köra
utegympa på med möjlighet att koppla upp musik så som ni gjort vid Sundstabadet. Anlägg en beachvolley bana.
Tusen tack för att ni inbjuder oss Karlstadbor att få komma med idéer om vår närmiljö. Många hälsningarAnnica o
Linnea Bengtsson
Mera ängsmark för att få biologiskmångfald
Bevara balansen mellan park och naturmark. Bevara det vildvuxna det vill säga skogsdungarna på holmen.
Folklivet och spontana aktiviteter som träning är positivt. De stora studentfesterna bör begränsas alternativt
förvisas till annan plats. Inga större arrangemang eller konserter bör förläggas till Gubbholmen. Kommunen bör
förtydliga att biltrafik är förbjuden på holmen.

