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Kroppkärrssjön
Vad brukar du göra här?
Ingår i min promenadslinga
BådaSola
Promenera
Promenera runt sjön
Prommenera, bada, sola
Bada promenera
Har relativt nyss flyttat hit och uppskattar att promenera längs sjön. Badmöjligheter och en skön plats på
sommaren då det kan vara svårt att ta sig ut till nån annan plats.
Promenera runt sjön.
Sitta och bara vara
Bada med barnen någon gång per år
Motionera, Bada
Springa, fiska, promenera, bada
Bada, springa runt, paddlar, åker skidor.
Promenera med hund.
Promenera o bada
Promenera, träna, bada
Hälsa på fåren. Promenera med barnen.
Promenera, jogga.
Gå/springa
Promenera.
promenera, sola, bada
Bada
Bada, gå promenader, titta på fåren.
Sola & bada
Promenera eller bad på badplatsen.
Bada, fika.
Promenera och bada
Promenader, bada och fågelskådning
Bada, skrinna på vintern.Rasta hunden
Bada, springa, flyga drake, grilla, spela fotboll
Promenera
Gå på promenad
promenera, kolla in fåglar, insekter, andra djur och växter. Någon gång picknick/bad.
Cykla förbi.
Vad är det bästa med den här parken?
Lugnet på kvällen ned månen i östet
Närhet
Läget
Läget vid vattnet
Närhet till centrum. Lätt att ta sig till.
Fin promenadstråk runt sjön
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Sol och badmöjlighet så centralt på promenadavstånd. Att se vatten med orörda stränder, avstressande.
Perfekt promenadstråk runt sjön.
Ligger bra till nära från hemmet
Närheten
Nära, fin miljö
Vattnet,fågellivet( utan skrattmåsar) fin grusväg
Nära mitt hem.
Man ser årstidens växlingar.
Långt trevligt område med små bryggor. Bra badplats. Trevligt med fårens bete.
Läget, naturen
Vi bor på Södra Kroppkärr och tycker om närheten och lugnet
Bra gåstråk längs vattnet och mysigt med fåren som kommer till hagen varje sommar.
Närheten till vattnet
Jag visste inte att det var en park. Potential för fin utsikt över sjön.
närheten till vatten
Bad nära till hands.
Trevlig mötesplats, närhet till vattnet, promenadstråket längs vattnet.
Närheten till en badplats.Fin badplats för barnfamiljer & andra som kanske inte har möjlighet att ta sig längre bort.
Härligt med sjöutsikt, stora grönytor.
Närheten till hemmet, att badplatsen är barnvänlig frånsett all fågelskit som kan ligga över hela området.
Närheten och miljön
Naturen
Tillgängligheten.
Nära hem, sjön, naturen
Fin gångväg
Promenadstigen
bra ʺnaturliknandeʺ miljö som är lättillgänglig. kul med fåren och de olika typerna av ytor. Tack för allt arbete som
läggs ned på att sköta om detta!
Den lilla ängsmark som finns, fågeltornen, betande djur.
Vad tycker du inte om här?
Lite väl mycket vass för att se de klara vattenytorna och lite väl mycket mådar
Ljudet från stora vägen och att det kommer cyklar i hög fart från Klarälvsbanan Ofta oren toalett
För många gapiga fiskmåsAR
Det ohejdadr fågellivet som gör att det inte är promenad vänligt, särskilt vid häckning då aggressiva fåglar vaktar
sina bon o ungar.Dessutom gör all fågelskit det mycket obehagligt och ofräscht, det luktar också äckligt där.
Mycket mås och andfåglar, som bajsar och cirkulerar. Skulle vilja att stranddelen var större.
Det är ganska skräpigt där ibland. Glas och kapsyler.
Det finns inget.
Väldigt mkt fåglar som smutsar ner bänkar och bord. En gång i veckan borde man därför tvätta bord och bänkar.
Mkt fåglar som bajsar överallt, dåligt med sittplatser, dåligt med papperskorgar.
Alldeles för trångt
Det är för mycket kanadagäss som skräpar ner och är aggressiva
Skrattmåsarna måste bort ( borta nu i år)
Alla fåglar, måsar, änder och gäss. Motorljuden.
Alla fåglar och avföring från dem.
Att det saknas hundrastgård
Att hela grönområdet mer eller mindre outnyttjat. Samt fåglarna dom bajsar.
Mycket fågelbajs på stigen längs vattnet samt vid badstranden. Mycket vass som gör att man inte ser sjön
bra.Tråkigt med 1 km lång gräsmatta som inte utnyttjas.
Det har varit väldigt mycket vass runt kanterna, ibland ser man knappt sjön. Det är väldigt mycket måsfåglar i
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vassen. Inte så trevligt. Ibland hög ljudnivå från vägen.
fåglarna, allt bajs
Mycket fågelbajs och trafikljud.
Det skulle vara bra om det var mindre vass så man ser mer av sjön.
Det är en dålig & äcklig toalett där som inte verkar skötas om ordentligt. Dåligt med parkering eftersom den
används som ställplats av husbilar/husvagnar som tar upp mer plats & tid än vad som är okej.
Gamla trasiga träbänkar.
Att det finns så många Kanadagäss och att det inte plockas bort deras bajs. Vilket gör att man inte gärna går dit
med barn.
Mycket fågelsträck
Ofta skräpigt och mycket slitet. Dåliga/trasiga bänkar. Badplats i behov av upprustning. Trasiga och farliga bryggor
som bör ersättas eller tas bort.
Skräp, klotter.
Många fåglar, ojämn gräsmatta, liten badplats
Alla gässen med ungar som har varit alldeles för många.
Tycker det inte finns så mycket annat än promenadstigen
i stort bra, men kanske fortfarande lite mycket vass. är också tråkigt att skräp slängs av både gående och cyklister
- om det ligger på de ytor som klipps så blir det inte sällan sönderklippt i stället för upplockad innan (men förstår
problemet för den som kör klipparen...). tråkigt när folk kör upp bilar på gräset vid grillplatser etc.Lite synd att det
är många invasiva arter av örter som tränger undan annat ..
Onödigt stora gräsytor.
Vad skulle du vilja göra här?
Som nu. Vandra i maklig takt och se månen, filosofera och se ännu mer öppna vattenspeglar med förre måsar
Att man sköt av fågelbeståndet.
Sitta på bänkar efter promenaden, läsa, se utsikt i skön ostörd miljö.Fräschare skött bajamaja vid badet, samt
någon omkkädningshytt som på örsholmsbadet
Fler soptunnor. Röja bort vass. Fräscha upp sandbotten.
En badbrygga
Utvidga badplatsen och hålla efter vassen.
Få bort fåglarna el ja deras bajs, mer sittplatser som då hålls rena, papperskorgar.
Bada med barnen. Men för trångt som sagt. Stranden borde vara minst dubbelt så stor
Få bort gässen
Ett generellt tips som jag såg i Köpenhamnsparker är att man hade satt upp soptunnor som hade en kant runt sig
där man kunde ställa pantflaskor till dem som behövde/samlade pant, bra för miljön och samhället och känns även
trevligare för alla än att låta människor gräva i soptunnor.
Utegym då det är många som motionerar runt sjön/längs Klarälvsbanan, större sandstrand, någon form av
belysning längs grusvägen, beachvolleyplan, boule plan,
Kunde kanske plantera mer träd på grönområdena mot Hammaröleden, så att man avskärmsr lite och ev får bort
lite billjud. Ta bort lite mer vass och minska möjligheten gör fåglar att häcka.
En hundrastgård skulle vara toppen.
Mera bänkar och bord vid badplats. fast monterat. Papperskorgar och hundbajslatriner vore också bra. Skulle också
gilla lite mer blommande buskar här och var.
Ha en hundrastgård.
Anläggningar för spontanidrott. Fotbollsmål, nät för volleyboll, hinderbana för fysisk träning. Överlag
träningsredskap liknande Gubbholmen. Lekpark
En bra lekplats för både stora och små barn, gärna inhägnad. En större och fräschare badstrand.En pulkabacke!
(Södra kroppkärr har ingen pulkabacke.)
Ha ett utegym så föräldrarna kan träna med barnen!
Träna på utegym
Sitta på en bänk och ta det lugnt. Titta ut över sjön.
ha förre fåglar och förnya bryggan
Bredda badet genom att ta bort lite vassområden. Fräscha upp sittområdet, skjuta av fågelbeståndet vid
badplatsen om det går och kanske sätta upp en liten flytbrygga en bit ut.
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Ytterligare sandstrand, längs sjöängsgatan. Fotbollsmål på grönområdet. Bouleplan/beachvolleyplan. Kiosk vid
högsäsong med mysig sittplats.
Gör en större strandremsa & parkering samt en ordentlig toalettanläggning med vatten/avlopp. Ett plank/mur/träd
mellan badplats & trafiklederna. När jag var barn på -70 talet så fanns inte Hagaleden som mynnar ut där idag. På
den tiden var det en finare & större plats än idag.
En gräsfotbollsplan (inga konstgräsplaner!)med små/mellanstora mål till för ungdomar. Enkel plan rakt på
gräsytan. Klätterställning för större barn än dagisåldern. (7-12år)
Som idag.
Bada hundar, eftersom de inte förorenar
Bada mer, dvs bättre badplats. Lite fler större träd (för att förfina samt ge skugga varma sommardagar).
Samma som ovan, men se till att det är fräschare, mera bänkar, fasta bänkar vid gräset....små bänköar.
Större badplats, mera sandstrand, brygga, utegym, fotbollsplan, beachvolleyplan
Fler trevligare sittplatser
Det är ett toppenfint område i stort. För min del tycker jag inte mycket behöver ändras. Men några saker kan man
önska: Det är mycket sällan alla stora gräsytor används till lek och spel, så de skulle kunna minskas lite...kanske
till förmån för ʺöarʺ med ängsväxter - kanske också en yta med en labyrint där gångar klipps (och barn kan
leka/springa) och resten får växa upp (givetvis ska det slås någon gång under säsongen...). Skulle också vara fint
om träden kollades till (kommentaren gäller längs Sjöängsgatan) och ta bort det som är döende (en hel del björkar
som verkar sjunga på sista versen - mycket beroende på grävarbete som gjordes förra året, där det var lite
obegripligt varför de nödvändigt skulle gräva så nära träden... kanske företaget som gjorde det borde ersätta de
döende träden?) Sätta några nya träd, så det blir lite olika ålder på träden. Varför inte fler lindar, och andra
ädellövträd och göra en del av gräsytan lite mer som en lövsal. Är skönt med skugga under varma dagar... Om
man ska muddra mer, så kanske det kan läggas som öar- kanske till och med med broar emellan (eller pirar) - i
vattnet istället för fraktas bort. Men vet inte hur det funkar vattenekologiskt.... Bra om vandringsleden runt sjön
blir bättre markerad vid korsningen mot Heden. Där är det svårt att veta var man ska/kan gå. Det är fint att
vandra på östra sidan om sjön, men tråkigt med avloppslukt från några av brunnarna. Kan det åtgärdas på något
sätt?Är någon intresserad av att odla bin så vore det trevligt, men förstår om risken för sabotage är stor.
Toppenbra att del av leden tillgängligetsanpassades för några år sedan. Men stigen behöver underhållas eftersom
den växer igen och blivit för smal (för rullstol/rollator) på några ställen.
Gör om gräsytorna till ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden.

