
 
 

 

Sid 1(4) 
 

 

 
 

Kvarnbergsparken 

 
Vad brukar du göra här? 

Leka med barnen. Leka i lekparken, springa omkring, klättra.  
Ha picknick, spela kubb, hänga och titta på utsikten.  
Gå igenom på väg hem och ev sola på sommaren för att kunna ha nära hem.  
Leka med barnbarn,pojkar 2 och 4 år.  
Vandra och njuta av utsikten. Klättra i berget. Titta på de häftiga husen som finns där.  
Mina barn är på lekplatsen.  
Ha picknick.Min dotter brukar åka pulka och leka i lekparken.  
Ta en löptur, promenera runt området  
Gå till lekplatsen med barnbarn  
Jag arbetar på KBAB som Bovärd i husen som omger parken.  
Passera  
Bara sitta still och titta på utsikten eller gå till lekparken med barnbarnen  
Den gräsplan som vetter mot Älvgatan används i princip aldrig för barns lek, solning mm. Kan bl.a bero på att det 
ofta luktar illa från det reningsverk (?) som finns här. Jag och andra hundägare leker ibland med våra hundar här.  
Sitta ner en stund och koppla av!  
Ni har satt upp skylten på fel plats! Kvarnbergsparken ligger mitt i Kvarnberget typ centrum vid Kvarnens Pizzeria. 
Det är där det finns folk den parken som ni vill förbättra vistas ju inget folk har ni ingen koll alls?  
Promenera rasta husdjur, spela fotboll/leka med barn. Sitta på bänkar och filosofera.  
Gå igenom  
Beror på var ni menar parken ligger. I folkmun ligger den bakom pizzeria Kvarnberget. MenR ni nedanför 
Bullerbyn?  
Leka såklart.  
Njuta av barn och hundar lek och plocka bort pizzakartonger och ölburkar  
Det finns 2 parker på Kvarnberget! Den högst upp på berget med en liten lekpark och den som finns vid 
Gelinsg./Ölmegat. Jag passerar genom parkerna ibland. Dom inbjuder tyvärr inte till att ta med fikakorgen och sitta 
ute.  
ʺVårʺ Kvarnbergspark på Ölmegatan är i stort behov av upprustning! Bort med klibbiga gamla lindar och björkar, 
som det faller grenar (inte kvistar) ifrån när vinden ökar i styrka! Tyvärr verkar det vara mer hundrastpark, än en 
oas för oss. Det plockas upp efter hundarna men det blir säkert kvar en del, skulle aldrig lägga ut en filt för picnic!  
Passerar oftast bara  
Passerar den.  
Nyttja gräsytan och lekparken på berget  
Åker pulka i slänten. Gungar i lekparken uppe på berget. Spelar brännboll på grönytan bredvid järnvägen.  
Rasta hunden, promenera, cykla igenom den.  
Denna park är inte Kvarnbergsparken. Denna gräsyta använder många som rastplats för hundar. Den ligger ju inte 
ens på Kvarnberget utan parallellt med järnvägsspåret vid som det kallas av de flesta ʺBullerbynʺ. 
Kvarnbergsparken ligger mellan Älvdalsgatan och Ölmegatan.  
Gå förbi snabbt då andra släpper loss sina hundar som dom rastar, ofta pitbull, och jag är rädd för hundar av alla 
sorter. Jag går förbi minst 4 ggr per dag till f-skola, till jobb på Csk, till f-skola efter jobb och sen hem.  
Rasta hunden och syster dottern leker i lekparken. Ibland tar vi med kaffekoppen ut och bara njuter av solen på 
parkbänken.  
promenerar  
Promenera, grönområdesutsikt från mitt fönster. Sparka fotboll emellanåt.  

 
Vad är det bästa med den här parken? 
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Ligger bra till, lugnt läge trots centralt, vacker natur. Nyrenoverad lekpark.  
Utsikten! Att det är en öppen och lugn plats, där det oftast inte är allt för mycket folk, vilket behövs på trånga 
Kvarnberget. Trots att det är hus runt omkring så känns det ändå som att det är ganska avskilt. Gillar att det inte 
är för mycket ʺiordningʺ.  
Högt läge och inramad med olika nivåer.  
Klättermöjligheterna. Sandlåda.  
Att den ligger så högt och häftigt. Väldigt lugnt i och med att den är rätt så undangömd. Bott på Kvarnberget i 
nästan tio år men först nyligen jag upptäckte den.  
Nära där vi bor och ingen biltrafik.  
Att den är lummig och lugn.  
Dess kuperade läge  
Att den ligger högt med utsikt  
Alla fina träd.  
Härligt insprängd mellan bostäderna.  
Den ligger högt och är anspråkslös med några bänkar, gräsmatta, en fin lekpark och några fotbollsmål  
Relativt stor grönyta med några träd och en liten kulle.  
Att det finns både sol och skugga på sommaren!  
Nära, grön, lugn, stor, avskild från stan. Extra plus för den lilla fotbollsplanen!  
Grönskan  
Menar ni nedanför berget är det en bra yta att vara med vovven på.  
Klätterställningen, snurran, ”grävmaskinen” och berget.  
BÅDA parkerna är misskötta. Finns inget ʺbästaʺ med ngn. av dom mer än läget på Kvarnberget.  
Den ligger nära och bra till för de boende runt om, och då menar jag de på Älvdalsgatan, Gelinsgatan och 
Ölmegatan! Mycket barn häromkring! Mycket unga som flyttar hit! Den har bra förutsättningar för att den var en fin 
park en gång!  
Bilfri och utan hus  
Trevligt med grönområde.  
Att det finns en stor grönyta där nere där man får en oas i staden, kan sola och ha lekar när man bor i radhus, att 
det finns en lekpark.  
Den fria grönytan utmed järnvägen.  
Bra med ett så stort grönområde nära stan.Att det syns gamla lämningar efter gasklockan och gamla hus.Att den 
ger skön svalka i ena kanten på sommaren.Att det finns bra vägar för att ta sej åt olika håll.  
Att den är fin att använda till samlingsplats för alla som bor uppe på Kvarnberget.  
Just nu ingenting eftersom den endast nyttjas av hundägare.Den är fin på vintern med granlamporna i 
flaggstången.  
Lite lummig oas som är lugn trotts att den är liten.  
grönt och fint och lugnt  
Att det är gräsmatta, träd och öppna ytor för pic-nic, hundrastning mm.  

 
Vad tycker du inte om här? 

Ingen belysning i hela parken. Ofta mycket tomburkar/glasflaskor utspridda-kanske för att det upplevs som väldigt 
avskilt (och ingen belysning). Inget staket ned för ”stupet” precis lekparken. Inte så bra eftersom lekplatsen för 
småbarn är precis bredvid. Ofta missbrukare (som jag uppfattar det), glasflaskor osv vid det gröna huset. Borde 
göras något åt  
Ibland kan det var lite skräpigt.  
Alldeles för mörkt större delen av året, väldigt obehagligt att gå igenom. Mycket av parken som bara ”är”, och den 
upplevs som genomfart.  
Inget staket på stupsidan.Ingen belysning.  
Fler sittplatser gärna med bord vid lekplatsen. Vägen upp till dagis känns bedagad. Mycket ogräs och inte så 
välskött park.  
Det gröna huset som ägs av Karlstad kommun och ligger strax bredvid järnvägen som ofta bryts upp och används 
som sovplats av hemlösa. Barnen tycker det är obehagligt att lekparken ligger så nära. Många ungdomar sitter 
även i lekparken och dricker sommartid. Det är väldigt skräpigt överlag men extra vid det gröna huset. Det är även 
dålig belysning vintertid.  
Att parken endast är en gräsplätt och en slänt.  
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Inget  
Den skulle behövas skötas om mer. Som det är nu klipps gräset sen är det inte mycket mer. Det skulle behövas 
krattas och sopas, den är ganska ”bösig”, full med gamla löv, pinnar och skräp.  
Den används väl knappast?  
Oljud från järn- och bilväg  
Kommer inte på något  
Att ytan inte används när det finns behov av en hundrastgård (till). Såvitt vi förstått kommer den nuvarande att 
försvinna inom en inte alltför avlägsen framtid.  
Dålig skötsel! Att det inte finns en enda blomlåda eller blomrabatt, mera ljus mörkt där på kvällarna  
Bänkar står nästan inne i häckar och annan vegetation. Saknas blomplanteringar.  
Finns inga bänkar att sitta på för vila.  
Tomt och otrivsamt, inte en naturlig mötesplats.  
Att gungorna är emot varandra med säkerhetskedja som är lite i vägen.  
Parken vid Gelinsgatan: Den stenläggning som finns där växer igen. Gräsklippningen dålig. Massor med kvistar på 
marken, krattas sällan bort. Bänkarna kanske borde bytas ut.  
Träden är gamla, och därmed farliga! Klibbiga dessutom! Soffan vid busshållplatsen blir osittbar. Mycket rastande 
av hundar, och även om man tar upp efter sig, så blir det ändå kvar en del! Barn som leker, sparkar boll, unga som 
vill ligga och sola, även dom i träningslokalerna PT gör en del pass i parken, då vill de/vi inte riskera att bli 
nerskitade!  
Det finns ingenstans att sitta.  
Det är alldeles för mycket sly i slänten, det är en för outvecklad lekpark. Fotbollsplanen håller inte ihop, blir lerig 
direkt, kanske borde vara en grusplan - då kunde man även spela klassfotboll där.  
Slyn som växt upp o blivit stora träd i slänten (mot Kvarnberget) utmed cykelvägen.  
Dåligt med sittmöjligheter, att det är många som parkerar vid ena änden  
Tycker inte om att man fyllde igen dammen som fanns när jag växte upp. Bänkarna finns tack o lov kvar. Tycker 
heller inte om att det rastas hundar där.  
Att det inte finns avgränsad hundgård för rastning av hund. Att parken är dåligt skött av kommunen vilket gör att 
den ser skräpig ut.  
Att man saknar ljus på gångvägen. Det är på tiden att man fixar det.  
saknar många bänkar och bord för egen picknick och vila. Detta saknas nästan överallt i vår fina stad.När det gäller 
alla grönområden och vattenfina lägen i Karlstad tycker jag att ni bör ta stor inspiration av Norrmälarstrand i 
Stockholm. Så fint ordnat för både bad och relax och fina strandpromenader med små bryggor ut i vattnet med 
ʺplattformʺ med bänkar för fika ute på vattnet.. Även små ʺkioskerʺ att handla lite dricka och mackor saknas.  
Att gräsmattan inte är underhållen efter torksommaren -18. Behövs nyplantering av gräs.  

 
Vad skulle du vilja göra här? 

Belysning, delvis staket vid stupet, öppna upp, kanske bygga en trappa upp till parken bredvid det gröna huset, så 
att det inte är så avskilt. Fixa iordning fotbollsplanen, alternativt anlägga något annat som drar mer folk, kanske 
utegym? Parken används inte så mycket som den borde. Vi bor med utsikt mot parken och det är ofta väldigt lugnt, 
vilket delvis är skönt, men den typen av vackra, centrala grönytor borde utnyttjas bättre/uppmuntras till att 
utnyttjas bättre.  
Fortsätta hänga. Att platsen hålls öppen. Där gamla vattentornet stod skulle man dock kunna ställa dit bänkar och 
bord.  
Kunna grilla. Dock är mariebergsskogen så nära så kanske, med visst bevarande av grönt, kan det vara en plats för 
fler bostäder?  
Staket så att jag slipper oroa mig för kant/stup.Bra belysning.Belysning också till lekplatsen i 
Wennbergsparken.Barnen leker även när det blir höst och mörkt.Upplyst lekplats för höst och vinterlekar vore 
kanon.  
Spela bordtennis. Vore kul med bord i parker runt om i stan. Såg inspirerande klipp om pingis i New York, här är 
länk: https://youtu.be/Wc5H9m3f0MEEn våghalsig tanke men vore kul om man kunde nyttja höjden på något sätt, 
typ bygga en zipline.  
Ha picknick vid lekplatsen. Rusta upp fotbollsplanen som sett sina bättre dagar.  
Jag skulle vilja att Karlstad kommun rustade upp det gröna huset och använde det till någonting, antar att det inte 
går att riva, k-märkt? Men nu står det bara och förfaller.Mer belysning. Mer bänkar och bord.  
Med tanke på att området tidigare huserade vattentornet, vars fundament finns kvar anser jag att det finns ett 
kulturhistoriskt värde att plocka fram fundamentet för att visa på platsens historia. Läget är fantastiskt och skulle 
med fördel kunna vara en utkiksplats. En funktion av en park är rekreation. Det bör därför enligt min mening 
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skapas en upplyst park, som kan bindas ihop med andra parker (den som går ner mot seminariet från Kvarnberget, 
seminarieparken och Mariebergsskogen för att skapa ett motionsspår, som förlänger Mariebergsskogens. 
Kvarnbergsparken har ett naturligt utseende som med fördel kan förstärkas genom att skapa en woodlandpark som 
kan få växa mer vilt med växter som murgröna, rhododedron, olika sorters bräken som exempel. Det sämsta som 
skulle kunna hända platsen är att man förstärker de 70-tals punkthusen som dessvärre byggts, genom att skapa en 
kal och ovälkomnande plats med betong, karga växter och otidsenlig belysning, så som Hagatorget fått sin 
utformning.  
Jag skulle vilja att plaskdammen som fanns här förr kom tillbaka  
Se Bryant park på Manhattan  
Ljudvägg mot järn- och bilväg  
Njuta av parkens enkelhet, som jag vill ska bevaras  
Hundrastgård. Det finns stort behov av en sådan. Ytan är tillräcklig, den används inte till något annat, det finns 
närhet till parkering. Det skulle gå lätt att göra inhägnade delar, gärna med en utstickare upp mot bergskanten mot 
övre delen av Kvarnbergsparken, hundarna skulle älska det. Avrinningen vid blöt väderlek är troligen bättre än vid 
nuvarande rastgård som blir jättelerig vid minsta regnväder.  
Gör en stor rund blomrabatt med en lysande fontän i mitten, lite roliga statyer gärna föreställande djur. Lite mindre 
lekredskap typ fjädergungor för mindre barn  
Pallkrageodla för närboende, eller kbabs hyresgäster eller via studieförbund.Med tanke på insektslivet vore det 
önskvärt med 40-50 cm luft mellan bänk och hög vegetation så man slipper få fästingar, spindlar, getingar på sig. 
Skulle göra bänkarna attraktivare. Gäller alla bänkar i stan.Slå bort allt sly/högt gräs kring klippor och annat så 
man kan sitta på stenhällarna. Beskär träden/buskar vid trappan från muraregatan så man kan använda den 
ingången utan att få grenar i ansiktet.  
Placera ut några bänkar längs med promenadvägen.  
En stor hundrastgård på hela gräsytan. Den på sandbäcken är alldeles för liten.  
Åka högre rutchkana. Mer klättervägg. Gunga kompisgunga. Hinder- och balansbana.  
Komplettera med de sju träd som försvunnit bara 4 har betalt av de som bor i området  
Till båda parkerna på Kvarnberget önskas: bord och bänkar. Blommor i stora krukor eller gör rabatter.Bättre vård 
av gräsmattor  
Ett par grillplatser vore fint, med soffor + bord! Nåt som blommar, tex buskar! OCH NYA TRÄD! På Ölmegatan står 
det minst två döda Rönnar. Tror det är fyra år nu, som jag sett dom! Ingen av bovärdarna i alla fall! Hoppas ʺminʺ 
Kvarnbergspark är den rätta! Den på eran karta passar bättre som hundpark, det stinker dessutom från 
reningsstationen där! De boende där har ju sina täppor som hör till villorna i området, tror inte de har behov av en 
park!  
Önskar att man kan göra en del av parken till en hundrastgård.  
Vore trevligt med en japaninspirerad park.  
Rensa bort träd och sly på slänten, även efter cykelvägen mot kvarnberget så det blev ljusare. Bygga en trappa 
från övre till nedre parken från lekparken. Modernisera och bygga ut lekparken, förbättra fotbollsplanen, kanske 
komplettera med någon enklare lekpark där nere. Sätta ut några soffor i nedre parken men behålla de stora 
grönytorna. Möjligen nån boulebana.  
Göra cykelvägen säkrare i mörkret. Slänten fri från sly o fri från långt gräs. Behåll några stora träd. Plantera vackra 
marktäckande växter som harmonierar mot berget. Några sittbänkar runt grönområdet nere vid järnvägen.  
En hundrastgård.  
Vill att man återställer parken som den varit. Det fanns gungor också. Där lekte mina barn och gugade i början av 
80-talet. Gärna lite fler bänkar att sitta på. Plantera gärna blommor i urnor eller rabatt.  
1. Hundgård för hundägare. 2. Upprustning av bänk och soptunna. 3. Eller göra om till kolonilotter för oss boende i 
området. 4. Höra med pizzaägaren om han har intresse av bättre sittplats ute på sommaren. 5. Eller alla fyra 
förslag samtidigt.  
Att man sätter gatuljus på gångvägen. Och att man plogar och grusar gångvägen på vintern. Kanske fixar en 
hundrastgård, det finns de inte så många i kommunen.  
Se ovanHoppas ni fått lite inspiration till alla fina parker och runt Kroppkärrssjön, Sundstatjärn och runt 
älvkanternaÄven runt Mariebergsviken och Orrholmen m. fl. platserSer fram emot att en del av detta kan ordnas till 
nästa sommar  
Helt ok som det är nu. Bygg inga hus här! Parken behövs som en grön lunga!  
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